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نماینده حجت االسالم رئیسی:
مشکالت کشور را نمی شود
 صد روزه حل و فصل کرد 

وزیر کشور :
نمایندگان نامزدها در زمان

 ضبط مناظره ها خواهند بود

عزت ا... ضرغامی:
مناظره های زنده در سال ۹۲

 از دالیل اصلی برد جناب آقای روحانی بود   

الریجانی: 
حضور گسترده مردم در انتخابات

 جلوی شیطنت ها را می گیرد

هاشمی طبا : به نفع روحانی کنار نمی روم  / در انتخابات نه لیست دارم و نه کاندیدا/ علت رد صالحیت غرضی مشخص شد  / میرسلیم شماره حساب داد! /  مناظره های ضبط شده به فیلم تبلیغاتی آقای روحانی تبدیل خواهد شد / موضع جبهه پایداری برای انتخابات / رئیسی با جلیلی دیدار کرد   / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

کنفرانسی برای توسعه

* مدیرمسئول

های  محدودیت  و  ها  فرصت  ملی  کنفرانس 
سرمایه گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی به 
ابتکار و همت دانشگاه صنعتی بیرجند و با حمایت  
وهمکاری موثر ارگانها سازمان ها، مجامع علمی و 
سرمایه  و  آفرینان  صنعت،کار  دانشگاهی،صاحبان 
گذاران و با هدف شکوفایی و توسعه صنعتی استان 
خراسان جنوبی، ارائه راهکارهای عملی و با تکیه بر 
توانمندی های بومی و همدلی در روزهای پایانی 

فروردین ماه در بیرجند برگزارشد.
برگزاری این همایش که در نوع خود برای اولین 
بار در استان برگزار گردید از چند منظر قابل اهمیت 

است که به مرور ان می پردازیم
۱ - باعنایت به نامگذاری سال ، این کنفرانس نگاه 
ویژه ای به حوزه عملیاتی کردن شعارسال وتحقق 
اقتصاد  راستای  در  رهبری  معظم  مقام  منویات 

مقاومتی ،تولید واشتغال داشت.
۲ - حضور پررنگ جامعه دانشگاهی در کنار فعاالن 
حوزه صنعت و کارآفرینان، مدیران و ایجاد ارتباط 
بین دانشگاه وصنعت بستری مناسب برای توسعه 

کارآفرینی وچرخه های تولید در استان را نوید داد.
) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

در اعتراض اعضای تعاونی چند منظوره شاهد تاکید شد: 

تعیین تکلیف 3 هزار متر 
زمین گمشده

صفحه 7

دعوت از ودیعه گذاران حج تمتع
 ثبت نامی تا 31 مرداد 85 

صفحه 7

تایید صالحیت ۱۱۵ داوطلب 
برای شورای شهر بیرجند

فرماندار بیرجند با اشاره به ثبت نام ۱۴۰ داوطلب در پنجمین دوره 
انتخابات شوراي اسالمي شهر بیرجند،اظهار کرد: از مجموع این افراد 

در مرحله بررسي صالحیت ها در هیئت ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نشست 
خبری بزرگداشت هفته سالمت عنوان کرد :

راه اندازی مرکز ناباروری و نازایی 
استان در نیمه اول سال جاری

                                                                                       صفحه 7

راِز غاِز همسایه
صفحه 3
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عک تاکید استاندار بر ظرفیت هاي هنري خراسان جنوبی در دیدار با معاون وزیر ارشاد
صفحه 7

خرید از استان های دیگر؛چرا دولتی ها ، تولیدات خراسان جنوبی را نمی خرند ؟

شهادت امام موسی کاظم)ع( ؛ اسوه شکیبایی و مظهر بصیرت را تسلیت می گوییم

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

3۲4۲484۱  
0۹۱۵۱63۹۲6۲ - فرجامی

عرضه مستقیم کولر آبی 

۱00 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان 
مجهز به موتور هوشمند دو خازنه 

بین مدرس ۲7 و ۲۹  /  3۲437700

 بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی وخدماتی تا ششم اردیبهشت ماه 
تمدید شد. برای کسب اطالعات بیشتر به شعب تأمین اجتماعی استان و یا سایت www.tamin.ir مراجعه نمایید.

روابط عمومی
 اداره کل تأمین اجتماعی 

خراسان جنوبی

به تعدادي كارشناس فروش و علمي با تجربه )در زمينه فروش داروخانه اي( 
با سابقه كار مرتبط نيازمنديم. حقوق ثابت + پورسانت
09330280660 / 051-36014475 

به يک فروشنده و كارگر كارگاه برای شيرينی فروشی نيازمنديم. 
32430383 - 09159114836

آگهی تجدید فراخوان مشارکت درطرح و ساخت )نوبت اول(
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به نمایندگی 
از سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد: نسبت به 
طراحی و اجرای پروژه مسکونی- تجاری ارمغان با زیر بنای 
تقریبی17000 مترمربع و با قابلیت احداث حدود 90 واحد 
مسکونی و بخش تجاری با زیربنای حدود 860 مترمربع 
و مساحت زمین 4197 مترمربع واقع در شهر بیرجند - 
خیابان قدس غربی و معلم 18دارای پالک ثبتی 4 فرعی 
از 250 اصلی بخش 2 شهرستان بیرجند از طریق مشارکت 
اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی/ حقوقی با 
ظرفیت خالی الزم که دارای رتبه 1 انبوه سازی وزارت راه و 
شهرسازی)دارای مجری ذیصالح( و یا رتبه 3 سازمان برنامه 
و بودجه کشور در رشته ابنیه و 5 تاسیسات )دارای مجری 
ذیصالح( می باشند ، دعوت به عمل می آید در ساعات 
و شهرسازی  راه  اداره کل  به  اسناد  دریافت  اداری جهت 
خراسان جنوبی واقع در بیرجند- بلوار شهید آوینی- میدان 
راه و شهرسازی مراجعه و اسناد ذیربط را دریافت و نسبت به 
تکمیل اسناد و ارسال پاکت های مربوطه طبق زمان اعالم 

شده اقدام و رسید اخذ نمایند.
شرکت کنندگان محترم در صورت نداشتن صالحیت مجری 

ذیصالح می بایست نسبت به معرفی قانونی ) از طریق دفاتر 
اسناد رسمی( مجری ذیصالح با ظرفیت مناسب اقدام و در 

پاکت ب قرار دهند.
۱ -  شروع دریافت اسناد: ۹6/0۲/0۲

۲ -  آخرین مهلت دریافت اسناد: ۹6/0۲/۲0
3 - آخرین مهلت تحویل پاکت های )الف و ب و ج(: 

ساعت 8 صبح مورخ ۹6/04/۱0
4- تاریخ و محل بازگشایی پاکت های الف و ب ساعت 9 صبح 
 96/04/10  درمحل اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

5- پاکت ج متقاضیان در صورتی گشوده خواهد شد که 
صالحیت کیفی آنها توسط کمیته مربوطه احراز شده و مکان 
تشکیل جلسه گشایش پاکت ج ) پیشنهاد قیمت( در جلسه 

گشایش پاکت های الف و ب اعالم خواهد شد.
6- حداقل صالحیت کیفی و فنی مطابق اسناد فراخوان 

معادل 501 امتیاز می باشد.
7- قیمت کارشناسی زمین بدون احتساب هزینه آماده سازی 
معادل 50.364.000.000  )پنجاه میلیارد و سیصد و شصت 
و چهار میلیون( ریال و برآورد اجرای سه بلوک مسکونی و 
تجاری و محوطه سازی حدودا معادل 226 میلیارد ریال بر 

 اساس فهرست بهای پایه سال 95 با ضرایب مربوطه می باشد.
 276.364.000.000 معادل  گذاری  سرمایه  مبلغ  کل 
)دویست و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و شصت و چهار 

میلیون( ریال می باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین در فراخوان: ضمانت نامه بانکی معتبر 
به نفع اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به مبلغ 

6.800.000.000 ) شش میلیارد و هشتصد میلیون( ریال
9- نحوه قرارگیری اسناد و مدارک در پاکت ها

سرمایه گذاران بایستی از بین اسناد دریافتی فرم ها و ملزومات 
الزم را تکمیل و آنها را به همراه مدارک مورد نیاز در پاکت های 

الف، ب و ج قرار داده و به آدرس فوق ارسال نمایند.
تذکر: به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضا، مشروط یا مخدوش 
و به طور کلی اسناد ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضای 
مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
این سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مربوطه درج گردیده است.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 6 - 32236281 )داخلی 
349( تماس حاصل فرمایید.

اداره روابط عمومی
 اداره کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت 

شادروان غالمحسین زنگویی
الی ۵  از ساعت 4  یکشنبه ۹6/۲/3  امروز  ترحیمی  جلسه   
بعدازظهر در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می گردد، حضور سروران معزز موجب امتنان می باشد.

خانواده های زنگویی و سایر بستگان 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 همسری فداکار، پدری دلسوز و پدربزرگی مهربان 

مرحوم کربالیی محمد  دستجردی 
)پدر خانم آقای دکتر ولوی(

 جلسه یادبودی دوشنبه ۹6/۲/4 از ساعت 4 الی ۵ بعدازظهر
 در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می شود 

تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های دستجردی و فامیل وابسته  

سوم اردیبهشت ماه سالروز تولد معمار نابغه ، شیخ بهایی و روز معمار  را  به همه دانشجویان ،  استادان 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیمعماران اصیل و کلیه مهندسین معمار استان  تبریک و تهنیت عرض می نماییم 
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آغاز توزیع کارت آزمون ارشد از دوشنبه

 مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشورگفت: کارت شرکت در آزمون تمام داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد 96 
روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه 96 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و لذا تمام داوطلبان الزم است از این 

روز تا ساعت 24 روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه 96 با مراجعه به سایت این سازمان کارت خود را دریافت کنند.

2 میلیون و 200هزار تومان 
میانگین حقوق فرهنگیان

آموزش  وزیر  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
وپرورش با اشاره به اینکه تکریم مقام وشان 
از  بیشتر  امید  و  تدبیر  دولت  در  فرهنگیان 
گذشته بوده است،گفت: در این راستا با تالش 
مجموعه وزارت، میانگین حقوق فرهنگیان از 
1 میلیون و دویست هزار تومان در سال 92 
به 2 میلیون ودویست هزار تومان در سال 96 
رسیده است.وی افزود: در برنامه ششم توسعه 
و در بودجه سال 96 نگاه ویژه ای به آموزش 
پرورش شده و شاهد تحول اساسی در دستگاه 

تعلیم وتربیت در آینده نزدیک خواهیم بود.

قیمت  گوشت قرمز رو به تعادل

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از کافی 
بودن ذخایر استراتژیک کشور از مرغ و گوشت 
قرمز منجمد خبر داد و گفت: واردات گوشت 
از کشورهای  گرم  و  منجمد  به صورت  قرمز 
بتوانیم  تا  دارد  ادامه  همچنان  میانه  آسیای 
پرمصرف  ایام  نیاز  و  کنترل  را  بازار  نوسانات 

پیش رو را تامین کنیم.

سیمان گران نمی شود

گفت:  وتجارت  معدن  وزیر صنعت،  معاون   
قبل  ماه  تولید کننده سیمان 6  واحد های 
افزایش 15 درصدی قیمت داشتند و نیازی 

به نرخ جدید ندارند .

روند کاهشی قیمت مرغ و تخم مرغ 

 قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ روز گذشته 67 
هزار و 500 ریال و تخم مرغ 50 هزار ریال برای 
مصرف کنندگان اعالم شد. مطابق نرخ های 
اعالم شده، قیمت هر شانه 2 کیلوگرمی تخم 

مرغ نزدیک به 100 هزار ریال است.

ظرفیت پذیرش در دکتری ۹۶ اعالم شد

ظرفیت  گفت:  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
پذیرش دانشجوی دکتری در دوره های روزانه و 
سایر دوره های دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی دولتی 14 هزار و 414 نفر تعیین شده است.

سرمقاله

کنفرانسی برای توسعه
* مدیرمسئول

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( ۳ - باتوجه به اینکه استان 

از  خراسان جنوبی علی رغم موقعیت استراتژیک 
استان های کمتر توسعه یافته در کشور بوده که سهم 
تولید ناخالص داخلی آن کمتر از یک درصد کشور 
 می باشد، فرصت خوبی برای معرفی مزیت های

نسبی استان و طرح های کالن توسعه ای برای 
سرمایه گذاری و معرفی روش های مناسب تامین 

سرمایه و سرمایه گذاری را فراهم نمود.
 ۴ - بستری فراهم شد تا محققان و اساتید علمی
های قابلیت  و  ها  ظرفیت  به  تخصصی  نگاه   با 
توسعه موانع  رفع  راهکارهای  و  پرداخته   استان 
مقاله چندین  آن  دستاورد  و  کنند  بررسی   را 
بود. مختلف  های  زمینه  در  ارزشمند  طرح   و 
رویکرد با  تخصصی  گردهای  میز  برگزاری   -  5 

سرمایه گذاری ، تجارت ،حوزه فناوری اطالعات ، 
موادمعدنی ، توسعه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 
از اقدامات بسیار ارزشمند این کنفرانس بود که در 
این پنل ها باحضور مهمانان ویژه ملی راهکارهای 
و  استان  اقتصادی  های  پتانسیل  نمودن  شکوفا 

توسعه بحث وبررسی شد.
6 - منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نیز از 
استان است  بکر سرمایه گذاری در  فرصت های 
که در این کنفرانس با برپایی میز گرد تخصصی 
از  و  پرداخته شد  آن  به  خوبی  به  منطقه  این  در 
طرفی با همت ،همدلی و همکاری قابل تحسین 
مسئول منطقه و همراهی بدنه علمی کنفرانس و 
مدیران مناطق ویژه سایر استانها و همچنین مدیر 
هماهنگی مناطق ویژه کشور افق روشنی در این 

حوزه نیز ترسیم شد . 
ورای تمام موارد مطروحه که گوشه ای از مهمترین 
دستاوردهای این کنفرانس بود آنچه بیش از همه 
از  این کنفرانس  ابتکار برگزاری  قابل ذکر است 
بار  اولین  برای  که  بود  صنعتی  دانشگاه  سوی 
، مدیران  دست  در  را  دانشگاهی  جامعه   دست 

صنعتگران وکارآفرینان نهاد تا همگام در توسعه 
بین  آنکه همگرایی  و مهمتر  بردارند  استان گام 
مسئولین بومی خارج استان و داخل را فراهم و 
انها را حول محور توسعه گرد هم آورد که جای 

تقدیر دارد . 
برای  را  روشنی  افق  که  دستاورد  این  امیدواریم 
دلسوزی  و  همت  با  نمود  ترسیم  استان  صنعت 
مسئولین خراسان جنوبی تداوم داشته و تا نیل به 

قله توسعه پشتیبانی گردد . 
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 

تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

 چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه

ایرنا- سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد؛ مدت خدمت نظام وظیفه 
و حضور داوطلبانه جبهه درسوابق بیمه ای مشموالن قانون تامین 
شود. می  محاسبه  قانون  در  مقرر  شرایط  رعایت  با  اجتماعی 
احتساب سوابق موردنظرمنوط به بیمه  پردازی در زمان ارائه تقاضا 
و داشتن 2 سال سابقه حق  بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی 
حق  پرداخت  مهلت  کرد،  اعالم  اجتماعی  تامین  است.سازمان 
 بیمه در صورت پرداخت یکجا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم 
اعالمیه بدهی است. بیمه  شده در صورت عدم توانایی پرداخت 
یکجای حق  بیمه متعلقه می  تواند در مهلت یادشده نسبت به 
ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کنددر اینصورت بیمه شده 
باید حق بیمه متعلقه را حداکثر در 12 قسط ماهانه پرداخت کند.

میزان- سامانه سهام عدالت از بامداد 30 فروردین آماده 
دریافت شماره حساب از مشمولین شده و پس از اتمام 
زمان مورد نظر اطالعات حساب افراد برای تعیین صحت 
شد. خواهد  بررسی  خصوصی سازی  سازمان   توسط 

سهام  برگه  و  کد  دارای  که  عدالتی  سهام  مشمولین 
هر  برای  شبا  حساب  شماره  داشتن  با  باید  هستند 
کنند  مراجعه  عدالت  سهام  سامانه  به  خانوار،  شخص 
در غیر این صورت شماره حساب سایر افراد در سامانه 
وارد نخواهد شد و اگر به هر دلیلی شماره حساب وارد 
شده معتبر نباشد از طریق سامانه به افراد پیامکی در 

جهت صحیح نبودن شماره حساب فرستاده می شود و 
عدم تاییده به این افراد داده می شود.مشمولین سهام 
عدالت به خاطر داشته باشند که برای هر شخص خانوار 
اعم از همسر و فرزندان باید شماره حساب شبا جداگانه 
به سامانه ارائه داده شود در غیر این صورت سود سهام 
همانند یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز نمی شود.
حاضر  حال  در  عدالت  سهام  مشمولین  این  بر  عالوه 
بر دریافت صورتحساب،شماره حساب  می توانند عالوه 
شبای خود را به سامانه ارائه دهند.گفتنی زمان تعیین 
شده برای پرداخت سود سهام عدالت برای مشمولین در 

نیمه دوم سال جاری است و سود واریزی رقمی حدود 
90 هزار تومان برای هر مشمول است و قرار نیست هیچ 
سودی قبل از انتخابات به حساب مشمولین واریز شود.
همچنین مشمولین سهام عدالت تا پایان شهریور ماه 
سال جاری فرصت دارند، شماره حساب شبای خود را 
به سامانه سهام عدالت ارائه دهند و بعد از این زمان برای 
جاماندگان از ارائه شماره حساب زمان تعیین خواهد شد 
و سپس اطالعت افراد بررسی و در موعد مقرر سود به 
حساب مشمولین واریز خواهد شد. ثبت نام مجدد برای 

سهام عدالت پایان سال جاری صورت خواهد گرفت.

مشمولین سهام عدالت برای ارائه شماره حساب تا چه زمانی فرصت دارند؟

عتبات  بازسازی  ستاد  مقام  قائم  مهر- 
نام  ثبت  آغاز  از  اربعین  امور  در  عالیات 
طرح  در   96 حسینی  اربعین  موکب های 
»شناسنامه دار کردن مواکب ها« همزمان 
اکرم)ص(  رسول  مبعث حضرت  سالروز  با 
براساس  گودرزی گفت:  داد.جمشید  خبر 
و  حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  تصمیم 
و  اسکان  مردمی،  مشارکت های  کمیته 
و  ساماندهی  راستای  در  امسال  تغذیه، 

ارتقاء سطح خدمات دهی به زائران اربعین، 
 5 از  مواکب  کردن  شناسنامه دار  طرح 
اردیبهشت در سراسر کشور اجرا می شود.

هیئات  تمامی  از  اساس  براین  افزود:  وی 
که  مواکبی  مدیران  و  نهادها  مذهبی، 
سال های گذشته افتخار خدمت به زائران 
را داشته اند و نیز اشخاص و خیرینی که 
تمایل دارند از امسال در این امر مشارکت 
تشکیل  برای  تا  می شود  دعوت  نمایند، 

شناسنامه دار  طرح  در  نام  ثبت  و  پرونده 
کردن مواکب و دریافت پروانه فعالیت به 
عالیات  عتبات  بازسازی  ستادهای  دفاتر 
در سراسر کشور مراجعه کنند.وی گفت: 
در  موکب های  تمامی  مشمول  طرح  این 
مرز، طول مسیر و موکب های مستقر در 
کاظمین  کربال،  اشرف،  نجف  شهرهای 
کرد:  خاطرنشان  است.گودرزی  وسامراء 
کمک به امور گمرکی موکب ها برای تردد 

در مرز، در اختیار گذاشتن زمین و تسهیل 
داخل  و  مرز  در  هماهنگی ها  ایجاد  در 
دار  شناسنامه  فواید  ازجمله  عراق،  خاک 
است.  حسینی  اربعین  موکب های  شدن 
وی افزود: هموطنان عالقه مند به مشارکت 
در فیض میزبانی زائران اربعین حسینی 
به  را  خود  نذورات  و  کمک ها  می توانند 
حساب 1040 بانک های ملی، پست بانک و 

ملت در سراسر کشور واریز نمایند.

فراخوان ثبت نام موکب های اربعین ۹۶ 

محدودیت های جدید برای نوگواهینامه ها 

خراسان-  سردار تقی مهری با اشاره به محدودیت های قانونی 
برای افرادنو گواهینامه گفت: برخی از محدودیت ها از قبل وجود 
داشته است و هم اکنون نیز اجرا می شود عالوه بر این ها افرادی 
که به تازگی گواهینامه رانندگی گرفته اند از ساعت 12 شب تا 5 
صبح حق رانندگی کردن ندارند. همچنین طی مدت سه ماه باید 
یک نفر دارای گواهینامه در کنارشان حضور داشته باشد. رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اضافه کرد: همچنین 
دارندگان گواهینامه موتور سیکلت نیز از ساعت 22 تا 5 صبح 
حق رانندگی ندارند و اجازه هم ندارند که از موتورسیکلت های 
جزئیات  مهری  گفته  به  کنند.  استفاده  باال  به  سی  سی   125
شد. خواهد  رسانی  اطالع  آن  اجرای  با  همزمان  قوانین  این 

 سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی
 بیمه شخص ثالث به 70 میلیون ریال رسید

با صدور دستورالعملی به واحدهای اجرایی  ایران  ایرنا - بیمه   
خود سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های 
شخص ثالث را 70 میلیون ریال را اعالم کرد. بیمه مرکزی ایران 
تمامی شرکت های بیمه کشور را موظف کرده است از ابتدای 
فروردین 96 بیمه نامه شخص ثالث را با تعهدات بدنی 2 میلیارد 
و 800 میلیون ریال و معادل دیه ماه های حرام و تعهدات مالی 
حداقل 70 میلیون ریال و بیمه حوادث راننده را با تعهدات بدنی 
حداقل 2 میلیارد و 100 میلیون ریال صادر کنند. بر اساس این 
بخشنامه اخذ الحاقیه افزایش تهعدات بدنی بیمه شخص ثالث 
برای همه بیمه نامه های صادره از ابتدای سال 1395منتفی است.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

صدور بیمه ثالث در اقساط ۶ ماهه با تخفیف نقدی بدون هیچ مبلغ اضافی
صدور بیمه بدنه  از 40 تا 70 درصد تخفیف در اقساط 10 ماهه

آدرس: حد فاصل فلکه دوم
 و سوم مدرس- مدرس 24 
 جنب نمایندگی سونی
32435124-09151602115 بیمه آسیا  نمایندگی مختاری

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702
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3 شب هتل جهانگردی شیراز با خدمات کامل صبحانه ، نهار ، شام ، گشت
مبلغ: 660.000 تومان   تاریخ حرکت: 96/2/21 و 96/2/26

مبلغ 300.000 تومان تخفیف سفر کارت ملی بازنشستگان و همراه فقط 360.000 تومان 
آژانس جلوه مجری تورهای بازنشستگان کشوری شرکت سفر کارت ملی 

تـور 5 روزه شیـراز با امکانـات ویـژه 

میدان ابوذر -  طالقانی 2    تلفن: 32228880 - 09151611131

سالم بر خاتم عشق که نخستین پیام آسمانی اش فراخوان بزرگ قولو ال اله اال ا... تفلحوا  بود تا بشر را به رستگاری ابدی برساند

27 رجب ، فرخنده عید سعید مبعث روز انفجار نور درخشان الهی در میان ظلمت های جامعه بشری

 و تجلی حق در برابر باطل و نابودی هرگونه بیهوده گرایی مبارک باد
به پاس این روز بزرگ و شکر گزاری به موجب این عید عظیم گردهمایی بزرگ والیتمداران برگزار می گردد

زمان: سه شنبه ۹۶/2/5  ساعت 7:30 صبح 

مکان: مسجد الرسول )ص( بازار 

سخنران: حجت االسالم و المسلمین  دکتر مختاری 

جامعه انجمن های اسالمی بازار و اصناف
 اتاق اصناف مرکز استان 

بسیج اصناف و بازاریان استان و شهرستان بیرجند 

لولـه 
بازکنـی  

روزی
شبانه 

های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

09158626228
09158346779

 اسحاقی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
یکشنبه* 3  اردیبهشت  1396* شماره 3765

سالم آوا ؛ از اینکه به موضوع پروازها و قیمت های 
نجومی آن پرداختید ممنونم . برای من یک سوال 
است که اگر یک ماست ۲۰۰۰ تومانی را یک مغازه 
۲۱۰۰ تومان بفروشد باید هزار دادگاه و پاسگاه و 
تعزیرات و بازرسی برود ولی شرکت های هواپیمایی 
را ۴۰۰ تومان می  تومانی  بلیط ۲۵۰  یکدفعه ای 
فروشند و هیچ کسی هم معترض  نمی شود چرا 
؟ چون این شرکت های هواپیمایی دولتی هستند 
و شاکی و قاضی یکی شده است . آقای استاندار 
همانطوری که در خبر آوا نوشته بود مردم این بیرجند 
جاده ندارند راه آهن ندارند کشتی و قایق هم ندارند 
و تنها راه مطمئن سفرشان همین هواپیما بود که به 
لطف عزیزان وزارت راه چند برابر شد . من احساس 
می کنم این اقدام هیچ معنایی جز تخریب و زیر 
و  ندارد  مقطع  این  در  دولت  خدمات  بردن  سوال 
یقینا عده ای در بدنه دولت می خواهند برای جامعه 
نارضایتی ایجاد کنند واگرنه این تغییر قیمت به هیچ 
وجه قابل هضم نیست . قبال با ۴۰۰ تومان رفت و 
برگشت تهران بلیط می خریدم االن با این مبلغ باید 
فقط برای یک رفت هزینه کنیم . مسئوالن پیگیری 

کنند و نتیجه را اعالم فرمایند لطفا
ارسالی به تلگرام آوا
 با سالم خدمت شهرداری منطقه یک خیابان انقالب 3

 نه توی پیاده رو ها جارو میشه نه تو جوی ها خیلی 
کثیف هست سعی کنید اقدام بفرماید که تابستان 

هوای گرم اذیت میشن
9۱۵...۲63

در خصوص به المان های نوروزی معروض میدارم 
که شهرداری بایستی بودجه این کار را تمام و کمال 
برای معدوم کردن ویا جمع اوری و عقیم نمودن 
سگهای ولگرد اختصاص می داد تا هم سالمت 
جامعه تامین می شد و هم اجتماع شاهد جوالن 
بود بیرجند نمی   سگها ی وحشی در معابر شهر 

 از گذاشتن المانهای نوروزی در سطح شهر ندیدیم 
که دردی دوا بشود.فقط بودجه ها به هدر می رود.

این در حالی است که خیلی از مردم در فقر هم 
بسر می برند ودر سطلهای زباله به دنبال یه لقمه 

نون هستند.
9۱۰...۱7۰

با سالم و احترام المانهای نوروزی هیچ همخوانی 
اسدی  راه  سه  ازجمله  نداشت  نصب  مکانهای  با 
ابوذر,میدان  چهار راه غفاری ورودی شهر ومیدان 
که  حسام  ابن  !ومیدان  سجادشهر  اول  و  آوینی 
برای شهرداری وشورا متاسفم برن یک سری به 
شهرهای دیگه بزنن و بیان بعد این همه  هزینه 

کنن نتونستم  حتی بچه هام  روتوجیه  کنم
9۱۵...۵9۱

سیمان  سهام  برای  میسوزد  دلم  آوا  سالم سالم 
باقران و کارگران آن و افتتاح آن که از دل شان 
کس خبر ندارد چه غم دارد کاش زمان خرید سهام 
به عقب بازمی گشت آن وقت ...با تشکر از استاندار 

و نماینده .سپاس وشکر از چاپ پیام
93۵...۰3۲

من از اهالی شهرک چهکند هستم چندین سال 
از کمبود آب و فشار کم آب و قطعی  است که 
اندرکاران  دست  و  مسئوالن  از  میبریم  رنج  آب 
تقاضامندم این امر مهم را مرتفع و مشکل را حل 
نمایند بنظر نمی رسد که این امر قابل حل نباشد 

با تشکر
9۱۵...۰9۰

سال  که  شهرداری  از  تشکر  ضمن   ، سالم  با 
گذشته جوی یکطرف خیابان جمهوری را با بلوکه 
پوشاند و موجب تعریض خیابان شد حال که وسط 
جوی  دارد  استدعا  شده  تفکیک  نرده  با  خیابان 

طرف دیگه هم پوشیده بشه .
9۱۵....۴۲۱
اون نماینده ای که حتی نامه استیضاح وزیر راه را 
امضا نکرد کاش در پرواز تهران بیرجند پنجشنبه 
می بود تا معطلی ازساعت ۱۵ تا ۱ بامداد و جابجا 
نادیده  و  فنی  نقص  بعلت  هواپیما  درسه  شدن 

گرفتن حقوق مسافران رودرک میکرد.
9۱۵....3۵7

به  کنیم  مي  درخواست  استاندار  آقاي  از  سالم 
وضع افزایش ناگهاني نرخ پروازهاي بیرجند تهران 

مشهد رسیدگي کنند.
9۱۵....388

اینترنت تلفن همراه در چهکند بیرجند  آوا  سالم 
میدان  حوالی  مخصوصا  نیست،  خوب  اصال 
لطفا  ضعیفه  هردو  اول  همراه  و  چهکند،ایرانسل 

پیگیری کن آوا جان
9۱۵...3۰۵

ای کاش بعضی از رانندگان شهرمان این قضیه 
پشت  که  دستکی  اون  کردندکه  می  درک  را 
تعیین  (جهت  راهنما   ( است  اتومبیل   فرمان 

مسیرنصب شده وکاربرد دیگری ندارد
9۱۵....3۵7

اتوبوسرانی  سازمان  لطفا  احترام  و  سالم  با 
ساکنین  برای  رو  ها   اتوبوس  تردد  مسیرهای 
خیابان سپیده کاشانی  بازنگری و کارشناسی شده 
تعیین کند. چرا باید تمامی مسیرها از سجادشهر 
باشه و حتی یک سرویس از مسیرهای توحید و 
مدرس با وجود نزدیکی و حجم زیاد مسافر در این 

محدوده شهر نداشته باشیم.
9۱۵....۰۲۵

قرار  کم  کم  که  بودیم  خوشحال  تازه  آوا  سالم 
هست فرودگاه بیرجند پرواز کیش راه اندازی کنه 
از هواپیمایی استفاده بیشتری بکنیم  و ما بتونیم 
اخه جایی از کشور هستیم که هرجا بریم باید هزار 
توجیه  وسیله شخصی  با  اصال  بریم  راه  کیلومتر 
ندارد.االن که دیدم نرخ پرواز ها نجومی باال رفته 

که دیگه نا امید شدم.!!!توان پرداخت نداریم
93۵...۵39

در جواب دوست عزیزی که گفته بودند کاندیداها 
روز پنج شنبه در قبرستان حضور پر شور داشتند 
باید گفت هیچ بعید نیست متاسفانه ما مردم هم 
عقلمان در چشمانمان است و اصال در خصوص 
مسائل آینده خود تحقیق نمی کنیم و همیشه از این 
 عادت بد ضربه خورده ایم . کاش در انتخاب های
خود کمی دقیق تر بودیم که به ظاهر افراد رای نمی 
 دادیم و کمی به تخصصشان هم توجه می کردیم
به  کردیم  می  توجه  اخالقیاتش  و  روحیات  به 
گذشت که الزمیه کار شورایی است چرا که ۴ سال 
گذشته در شورای شهرمان همه معطل اختالفاتی 
بودیم که می شد با گذشت یک طرف حل شود 
و شهر به اینگونه از توسعه باز نماند . هنوز هم 
به  را  کسانی  باید  بعدی  انتخابات  در  نشده  دیر 
شورا بفرستیم که درد مردم را داشته باشند نه درد 
جریانات سیاسی و گروه ها و باندهای جناحی خود 
را و این جز با تصمیم از روی شناخت و عاقالنه 

میسر نیست . به امید آن روز 
ارسالی به تلگرام آوا
کاش  مهندسی  نظام  سازمان  محترم  ریاست 
در  که  مراجعینی  با  بیشتری  پذیری  انعطاف 
دارن   رو  بنا  احداث  درخواست  رکود  شرایط  این 
با  بکنید  میتونید  که  کاری  ....حداقل  میداشتین 
درخواست تقسیط هزینه های باالی نظام میتونین 
مساعدت داشته باشین ...معموال بعد یک هفته که 
اجازه  میشود ضوابط  داده  جواب  بدیم  درخواست 
سختره.  ضوابطش  بیرجند  مگه  اخه  نمیدهد!! 
تهرانه؟؟حاال  و  مشهد  چون  بزرگی  شهرهای  از 
میفهم. چرا خیلی از افرادی که قبال ساخت و ساز 
می کردن. االن پولشون رو میزارن بانک و راحت 
سودشونو میگیرن .هزینه هاو قوانین سخت نظام 

مهندسی تازه بخش کوچکی از این مشکالته
9۱۵6....7۰۴

حاشیه  سبز  فضای  برای  فکر  یک  سالم  با 
پیامبر اعظم )ص ( بردارند اگر درختان را هرس 
واحد  ایستگاه  کنار  روشنایی  حداقل  کنند  نمی 
از  تنها  کنند شب یک خانم  رو درست  پامچال 

ترس مزاحم جرات عبور ندارد
9۱۵....۱7۴

باالی  سود  دولتی  بانکهای  وقتی  تا  سالم 
افرادی  دهند  می  باال  حسابهای  به  ۲۲درصدی. 
دارند و قبال ساخت و  که پول درست و حسابی 
ساز میکردن  راحت پولشون رو کذاشتن تو بانکها. 
واقعا کجای دنیا این سود نجومی رو میدن؟؟ اخیرا 
رییس بانک مرکزی گفت این بانکهایی که سود 
حال  در  میخرن چون  زمان  دارن  دهند  می  باال 
ورشکستگی اند االن که همه بانکها به حسابهای 
از  آن  ورشکسته  همه  پس  میدن  باال  سود  باال 
شرف  در  بانکی  هیچ  میکنن.  اعالم  هم  طرفی 
ورشکستگی نیست! موندیم چی راسته چی دروغ..
امیدوارم همه افرادی که پول دارن پولشون رو وارد 

چرخه اقتصاد کنن این سودها قابل اعتماد نیست
9۱۵..7۰۴

سالم...اعضای محترم شورای شهر لطفأ احساس 
چون  نکنین  رو  درانتخابات  حضور  برای  تکلیف 
اذیت  به  راضی  مردم  و  اید  شده  خسته  خیلی 

بیشترتون نیستند.بزارید جوانترها بیان..
9۱۵...۰77

تشکر  ضمن  شهرداری  مسئوالن  خدمت  سالم 
خیابان  تقاطع  رو  مستقیم  مسیر  جداسازی  بابت 
مدرس و خلیل طهماسبی خواهشمند است نسبت 
به جداسازی مسیر بلوار امام رضا)بلوار فرودگاه( و 

صیاد شیرازی به سمت آزادی هم اقدام کنند.
9۱۵....966

به عنوان یک شهروند خواستم هم به روزنامه و هم 
به مردم یک یادآوری بکنم که هر اتفاقی در بحث 
مسوول  به  بالفاصله  افتد  می  بیرجند  پروازهای 
فرودگاه ها مراجعه می کنند در حالی که فرودگاه 
بیرجند فقط یک ایستگاه پروازی است و تمامی 
هواپیمایی  های  شرکت  سر  زیر  مشکالت  این 
. دهند  نمی  خوبی  خدمات  متاسفانه  که   است 
نیز خواهش می کنم  استاندار  آقای  از  در ضمن 
اهتمام  آن  افزایش  و  پروازها  نرخ  به  نسبت  که 
بیشتری به خرج دهد باور کنید اگر سرمایه گذار 
آینده  هر  و  توسعه می خواهیم  اگر  می خواهیم 
و  فرودگاه  همین  مسیر  از  توان  می  را  خوبی 

پروازهای مرکز استان  پیگیری کرد 
93۰ ... ۲۱9
سالم آوا، قسمت باالتر از آبشار چهارده مسافت 
طوالنی ای نیست ولی خاکی است. در این فصل 
از سال که هوا خوب است و خیلی از مردم تمایل 
دارند این مسافت را پیاده بروند از متولی مربوطه 
این قسمت تقاضا داریم برای آسفالت اقدام کنند. 
باالخص که با وضع نامناسب گردشگری استان، 

این کار بی اثر در جذب گردشگر نخواهد بود.
933...۵۵6
آقایان محترم شما را بخدا کار ما مردم بیچاره را 
راه بیاندازید سال 89 کجا و سال 96 کجا! مسکن 

مهر موقوفات را دریابید
9۱۵...۱۱9
آوا جان هر چند مدت مردم دارن بهت پیام میدن 
البته قبال در  بانکها گالیه دارن ،دیدم که  از  و  
این خصوص گزارش هایی تهیه کردین ولی بازم 
جای کار داره دست این بانک ها رو رو کنید به 
مردم نشون بدین از سرمایه های خرد مردم وام 

به کارکنان میدن نه چرخ اقتصاد کشور
9۰3...۰8۵

اختتامیه جشنواره ملی مجسمه های نمکی برگزار شد

در پیگیری آوا از افزایش قیمت بلیط هواپیما عنوان شد:

هنرمندان ایران در تاالب کجی نهبندان

مردم منتظر واکنش نمایندگان و مسئوالن استان

دریاچه  و  کجی  تاالب  کاری -  نسرین 
شمال  در  هکتار   ۲۲76۵ وسعت  با  نمک 
غربی روستای چاه دراز و در 7۵ کیلومتری 
ارتباطی  محور  حاشیه  در  و  نهبندان  شهر 
است.مساحت  شده  واقع  زاهدان  به  بیرجند 
این تاالب بسیار زیبا ۲۲ هزار هکتار و 76۵ 
متر مربع می باشد و با وجود خشکسالی های 
پایدار  و  زنده  اما همچنان   ، اخیر  چند سال 
وسیع  زاری  شوره  تاالب  است.این  مانده 
است که به خاطر پایین بودن  سطح ارتفاع 
به  توجه  با  و  اطراف  مناطق  به  نسبت  آن 
شوری زیاد خاک آن به دریاچه ای پوشیده 

از نمک و به رنگ سفید تبدیل شده است.
 

ملی  جشنواره  در  گروه  نام ٧٠  ثبت 
کجی  تاالب  نمکی  های  مجسمه 

نهبندان
و  هنری  امور  معاون  گذشته  سال  بهمن  در 
سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر  
از ثبت نام 7۰ گروه در جشنواره ملی مجسمه 
های نمکی تاالب کجی نهبندان در سال 96  
از خراسان جنوبی و بقیه از سایر استانهای کشور 
داد.زمزم افزود: این جشنواره در سالهای گذشته  
استانی و منطقه ای برگزار می شد و فروردین 
سال آینده  ملی و با حضور هنرمندانی از سراسر 
گفت:اختتامیه  شود.وی  می  برگزار  کشور 
جشنواره دهه سوم فروردین 96برگزار می شود.
مدیر کل ارشاد  هم با اشاره به اینکه به تمامی 
جشنواره  نهایی  مرحله  در  شرکت کنندگان 
گواهی شرکت اهدا خواهد شد، در خصوص 

اول   گروه  به  افزود:  نیز  جشنواره  این  جوایز 
تندیس، لوح تقدیر و مبلغ ۴۰ میلیون ریال به 
گروه دوم  لوح تقدیر و مبلغ 3۰ میلیون ریال، به 
گروه سوم لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال و 
در بخش ویژه به دو اثر هر اثر مبلغ ۱۵ میلیون 
ریال اهدا خواهد شد. روز پنجشنبه و جمعه 3۱ 
فروردین و اول اردیبهشت 96  این  جشنواره 
کشوری در تاالب کجی نهبندان برگزار شد و با 
استقبال گرم مردم و بازدید کننده ها روبرو شد 

اطالع رسانی بسیار ضعیف بود
بیان  با  کنندگان  بازدید  از  یکی  صمیمی 
اینکه این جشنواره ها می تواند باعث جذب 
اینکه  افزود:  شود  استان  به  بیشتر  گردشگر 
گردشگری  های  جاذبه  چنین  کویر  دل  در 
است  انگیز  بسیار هیجان  باشد  داشته  وجود 
ولی باید بیشتر به آن توجه شود.رضایی هم  
بیان کرد: اطالع رسانی بسیار ضعیف بود و ما 
اجتماعی مطلع شدیم  از طریق شبکه های 

ها  روزنامه  و  در شهر  باید  مسئوالن  بنظرم 
خبرسانی کنند تا استقبال بیشتر باشد وی با 
انتقاد از وضع سرویس بهداشتی تاالب افزود: 
بنظر من باید خیلی به جذب گردشگر اهمیت 
بازارچه  حتی  و  جالب  های  برنامه  با  و  داد 
و  همشهریان  به  را  مناطق  این  گردشگری 
توریست ها نشان داد.  تاالب و این جشنواره 
ها می تواند توریست های داخلی و خارجی 

بسیاری را به استان ما بیاورد.

چشنواره برای اولین بار
  ملی برگزار شد

نمکی  های  مجسمه  جشنواره  هم  امسال 
تاالب کجی نمکزار نهبندان استانی و منطقه 
ای برگزار شد و امسال اولین سالی است که 
این جشنواره ملی برگزار شده است .و باالخره 
جشنواره مجسمه های گلی و نمکی امسال 
جشنواره  این  در  و  داد  پایان  کارخود  به  هم 
هنرمندانی از ۱۱ استان کشور در 3۰ گروه به 
مدت دو روز در ساخت مجسمه های نمکی با 
هم رقابت کردند. در بخش آزاد زینت ارسیان از 
استان البرز، نصری از استان مرکزی و زمانیان 
تا  اول  نفرات  ترتیب  به  جنوبی  خراسان  از 
سوم و در بخش محیط زیست، شاهی وندی 
از تهران نفر اول و جانفدا از خراسان جنوبی 
حائز رتبه دوم جشنواره شدند.معاون امور هنری 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم با 
اشاره به پیشرفت های خوب این جشنواره در 
نهبندان، گفت: این جشنواره امسال برای اولین 
بار ملی برگزار شد و پیش بینی می شود در 
سال های آینده این جشنواره میهمان خارجی 
نیز داشته باشد.مراد خانی افزود: این جشنواره 
در سال های آینده، جشنواره ای شاخص در 
تعیین  خواستار  بود.وی  خواهد  خودش  حوزه 
این  برای  فعال  دائمی  دبیرخانه  و  اساسنامه 
جشنواره هنری شد و گفت: باید برای برگزاری 
شوند.نظافت  شناسایی  مستعد  افراد  آن  بهتر 
دبیرخانه  اندازی  راه  از  هم  نهبندان  فرماندار 
دائمی جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب 

کجی نهبندان در آینده ای نزدیک خبر داد.

قاسمی و مالیی - خبر افزایش 6۰درصدی 
نرخ افزایش پرواز بیرجند تهران موجب گالیه 
و شکایت های مردمی و شرکت های هوایی 
با  راستا  همین  در  شد  خصوصی  بخش 
“سلیمی پور” یکی از شهروندان سخن گفتیم 
که وی عنوان کرد : هیچ ساماندهی در نرخ 
بلیط هواپیماها وجود ندارد و گویا به دل خواه 
و هر وقت که میلشان کشید قیمت ها را هر 
افزود:  افزایش می دهند.وی  چقدر بخواهند 
با ۱۰3  بلیط هواپیما را  حدود ۱۰ روز پیش 
هزار و ۴۰۰ تومان برای پنج شنبه این هفته 
خریداری کردم ولی اکنون اگر کسی بخواهد 
برای همان پرواز بلیط بگیرد باید حدود ۴۰۰ 

هزار تومان پرداخت کند.

نبود مدیریت
 بر افزایش قیمت بلیط هواپیما 

این شهروند از افزایش 6۰ درصدی قیمت ها 
هم انتقاد کرد و گفت: واقعا این ظلم است و بر 
چه مبنایی این همه افزایش را اعمال کردند؛ 
یعنی هیچ مسئولی ناظر بر عملکردشان نیست؟ 
دلیل  به  ها  افزود: صبح شنبه  پور”  “سلیمی 
قیمت  زیر  بتوان  ندارد  امکان  دیگر  شلوغی 
۲۵۰ تومان بلیط تهیه کرد.او با بیان این که در 
پروازهای مشهد به تهران حتی با قیمت 6۰ تا 
7۰ هزار تومان می توان بلیط تهیه کرد، عنوان 
کرد: ولی در بیرجند اصال چنین چیزی وجود 
ندارد و پرواز کال به ضرر مسافر تمام می شود 
مگر مدیریتیانجام شود؟وی خاطر نشان کرد: 
همیشه پروازهای بیرجند جای خالی دارد ولی از 
چند روز قبل سایت ها را می بندند تا مسافران 
نتوانند رزور انجام دهند و مجبور شوند حضوری 
بلیط تهیه کنند تا با نرخ بیشتری به او بفروشند.
ه گفته این شهروند اگر کسی از چند هفته 
قبل برنامه سفر خود را بداند و از سفر خود 
مطمئن باشید و رزرو انجام دهد خوب است 
باید  بیفتد  اتفاق  اگر سفرش لحظه ای  ولی 
نرخ گزافی را پرداخت کند.همچنین سلیمی 
پور از بلیط های ویژه ای که برخی مسافران 
از لحاظ  تفاوتی  : هیچ  هم می گیرند گفت 
مکانی و پذیرایی با معمولی ندارد و کنار هم 
با  اما  است  ویژه  آن  اسم  فقط  و  می نشینند 

قیمت باالتری بلیط خریده اند.

مسئوالن پاسخگو نیستند / پرواز های 
انحصاری موجب گرانی بلیط

جلیلیان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جلوه هم 
در باره افزایش قمیت گفت: تنها ایران ایر چنین 
کاری انجام داده و هیچ اطالع رسانی هم از 
قبل نکرده بود.وی با بیان اینکه قیمت پروازها 
هر چه ارزانتر باشد مردم هم بیشتر روی می 
استفاده می کنند ، عنوان کرد : برای این کار 

باید تعداد پروازها بیشتر شود ولی هر چه ما بر 
این تاکید داریم هیچ مسئولی با هم همکاری 
نمی کند.جلیالن اظهار کرد: تا کنون برای این 
موضوع ده ها نامه زدیم ولی نه استانداری، نه 
نماینده ها و نه هیچ مسئول دیگری پاسخ گو 

ما نبودند و کمکی نکردند.

گرانی بلیط موجب صرف نظرکردن
 از سفر با هواپیما

روژان  مسافرتی  آژانس  عامل  مدیر  لطفی 
ایر  ایران  کرد:  بیان  باره  این  در  نیز  گشت 
از عمد  انجام داده و معموال هم  را  این کار 
می  رخ  قیمت  افزایش  تعطیل  روزهای  در 

نتواند  کسی  و  شوند  غافلگیر  مردم  تا  دهد 
بازخورد  مورد  در  انجام دهد.وی  کار خاصی 
مردم هم گفت: هنوز در شک هستند و حتی 
برخی که برای تهیه بلیط آمدند پشیمان شدند 
بروند  اتوبوس  با  و می خواستند  برگشتند  و 
افزایش  اینقدر  و اگر قطار می داشتیم شاید 
قیمت وجود نداشت.به گفتۀی وی هنوز مردم 
شوند  مجبور  دیگر  مگر  نیامدند  کنار  آن  با 
که با هواپیما پرواز کنند.لطفی بیان کرد: در 
شهرهای دیگری مثل مشهد مردم در تمام 
سال با هر قیمتی که بخواهند می توانند بلیط 
نیست  اینگونه  ما  استان  در  ولی  کنند  تهیه 
و شاید در هر سالی فقط یک ماه همچنین 
تخفیف برای مردم در نظر گرفته شود و در 
طول سال زیر ۱7۰ تومان نیست.به گفتۀ وی 
تنها قیمتهایی که همیشه باز است ۲9۴ هزار 
و ۴۰۰ و 389 هزار و 6۰۰ تومان است و باقی 
قیمت ها را که کمترین آن ۱3۵ هزار و ۲۰۰ 
هزار تومان است خیلی دیر به دیر باز می کند.

ایران ایر قیمت تمام بلیط های داخلی 
خود را افزایش داد

کاشانی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسیا پرواز 
هم در این باره اظهار کرد که ایران ایر تنها در 
استان ما افزایش قیمت نداشته بلکه در تمام 

پروازهای داخلی خود این کار را کرده است.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز در همین روزها 
افزایش قیمت داشت و همیشه هر سال دارد 
و اعالم خاصی هم برای آن انجام نمی دهد 
چون ما تنها وظیفه فروش را بر عهده داریم 
نه چیز دیگری را که به ما اطالع دهد.به گفتۀ 
وی ماهان هم در اسفند سال گذشته افزایش 
داشت و قیمت خود را ۲۰8 هزار و ۴۰۰ تومان 
به ۲۴9 هزار و 7۰۰ تومان تغییر داد.کاشانی 
اضافه کرد : مسلما مردم این افزایش قیمت را 
نمی پذ یرند چون به دلیل فاصله زیاد استان 
روند و  پرواز می  با  از مرکز مردم عموما  ما 
کاهش  برای  است.وی  سنگین  قیمت  این 

قیمتها هم  راهکار  ارائه داد و گفت: ایر الین 
بین  رقابت  ایجاد  و  فرودگاه  در  متعدد  های 
آنها مسلما تاثیر گذار خواهد بود چون هر چند 
دولت بگوید کاهش یا افزایش بدهید وقتی 
تعدا محدودی هواپیما باشد رقابتی وجود ندارد 
و با هر قیمتی که بخواهند بلیط را می فروشند.

دولت ادعای واگذاری کارها به بخش 
خصوصی را می کند

با“بهمنش مسئول شرکت هواپیمایی آتا” در 
فرودگاه بیرجند هم گفتگو کردیم که وی با 
اشاره به اینکه کسی نمی توان با دولت رقابت 
کند عنوان کرد: شرکت هواپیمایی ایران ایر 
با کاهش نرخ پرواز موجب ضرر برای شرکت 
هواپیمایی بخش خصوصی شده است.وی با 
تاکید براینکه دولت ادعای واگذاری کارها را 
با  اکنون  افزود:  دارد  را  بخش خصوصی  به 
کاهش یا افزایش نرخ پرواز در روزهای خاص 
نقل جاده  و  با حمل  پروازها  تا  موجب شده 
ای رقابت کند.بهمنش با بیان اینکه قانونی 
باید  خصوصی  بخش  از  حمایت  برای  هم 
شرکت  کرد:  خاطرنشان  باشد  داشته  وجود 
این  در  را  هواپیمای  و  است  خصوصی  آتا 
هواپیمایی  قیمت  که  گذاشته  بیرجند  مسیر 
رقابت  در  که   است  تومان  ۲۵۰میلیارد 

انداخته مردم و  ناسالمی که این شرکت راه 
به طور کلی استان ضرر خواهند کرد.

برخی  اندازی  سنگ   ، بازی  سیاسی 
توسعه  مانع  ها  بانک  مدیران 

زیرساختی فرودگاه
کرد:  بیان  آتا  هواپیمایی  شرکت  مسئول 
۴میلیارد  کردیم  راضی  را  شرکت  مسئوالن 
ویژه  هواپیمایی  بتوانیم  تا  بگیریم  تسهیالت 
بیرجند بخریم و  دو میلیارد تومان را شرکت 
اقساط  به صورت  را  آن  الباقی  و  تقبل کرده 
شرط  به  اجراء  که  نوعی  به  کنیم  پرداخت 
سنگ  از  باشیم.”بهمنش”   داشته  تملیک 
اندازی برخی از مدیران بانک ها و دستگاه های 
اجرایی خبر داد و بیان کرد: 6ماه شده ۴میلیارد 
تومان درخواست کردیم و تاکنون با پیگیری 
 ، استاندار  عمرانی  معاون  فرهادی  که  هایی 
سالمی مدیرکل فرودگاه ها و رمضانی مدیرکل 
میراث انجام داده اند بی نتیجه بوده است.وی 
خاطرنشان کرد: ما آمادگی جذب سرمایه گذار 
برای خرید ایرالین ویژه بیرجند را هم داریم اما 
برخی از افراد با سیاسی بازی سنگ اندازی می 

کنند که مانع توسعه استان است.

همه مسئوالن باخبراند
با  آتا”  نمایندگی شرکت هواپیمایی  “مسئول 
اشاره به اینکه همه مسئوالن استان ، دو معاون 
شرکت  مدیرعامل   ، شهرسازی  و  راه  وزیر 
هواپیمایی کشور ، دفتر نظارت بر پروازها  یک 
ماه شده از این موضوعات باخبراند ، تاکید کرد: 
اگر به این روال پیش رود شرکت در بیرجند 
تعطیل خواهد شد.یکی دیگر از شرکت هایی 
هواپیمایی که در استان فعالیت پروازی انجام 
می دهد شرکت ماهان می باشد که بزرگترین 
ایران  در  بخش خصوصی  هواپیمای  شرکت 
را دارد با “سهیل مسئول این شرکت مستقر 
در فرودگاه بین المللی بیرجند گفتگو کردیم 
که وی عنوان کرد:هواپیما خصوصی است و 

تاحدی ضرر راقبول می کنم.

ایران ایرمصوبات را رعایت نمی کند 
-کرمان   بیرجند  خط  ایجاد  /احتمال 

وجود دارد 
اخیردر  مشکالت  به  اشاره  با  “سهیل”   
افزود: در همین  المللی بیرجند  فرودگاه بین 
راستا با فرهادی معاون عمرانی استاندار جلسه 
بین  قرار شد  آنجا  در  ای گذاشتیم که  ویژه 
دو پرواز 6ساعت فاصله باشد تا هم مردم به 
راحتی از خدمات پروازی استفاده کنند و هم 
شرکت ها متضرر نشوند.وی با اشاره به اینکه 
شرکت ماهان و ایران ایر تفاهم نامه ای در 
هیمن باره  با یکدیگر دارند ادامه داد: اکنون 

شرکت ایران ایر مصوبات را رعایت نمی کند.
تاکید  با  ماهان  هواپیمایی  شرکت  مسئول 
افزایش  را  پروازها  تعداد  توان  می  براینکه 
داد خاطرنشان کرد: پیشنهادی مبنی بر پرواز 
و  کرمان   - تهران   ، تهران   - بیرجند  شب 
ماهان  مرکزی  به شرکت  بیرجند   - کرمان 
امیدواریم موافقت کنند.به  ارسال کردیم که 
سراغ مسئوالن نمایندگی شرکت هواپیمایی 
ایران ایر رفتیم که با وجود تماسهای مکرری 
که با سمیعی زاده مسئول نمایندگی داشتیم 
اما متاسفانه نتوانستیم با وی گفتگو کردیم و 

علت افزایش نرخ  را جویا شویم.

 افزایش قیمت عادی است
توسعه زیرساخت ها یکی از مهمترین اولویت 
استان است که به عهده حوزه عمران استانداری 
است که در همین باره با فرهادی  سرپرست 
معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری گفتگو 
کردیم که وی با اشاره به اینکه رقابت سالم 
شود  می  گذار  سرمایه  و  مردم  رفاه  موجب 
فرودگاه  برای مشکالت  تاکنون  کرد:  عنوان 
بین المللی بیرجند 8جلسه با حضور مسئوالن 
 ، ماهان   ، ایر  ایران  هواپیمایی  های  شرکت 
آتا و سالمی مدیرکل فرودگاه های استان و 
مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری 
برگزار کردیم.وی افزود: در آخرین جلسه ای 
که هفته گذشته انجام شد مسئوالن ایران ایر 
هواپیما  پروازی  کالس  قیمت  افزایش  علت 
عمرانی  معاونت  کردند.سرپرست  اعالم 
استانداری  با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم پرواز 
شب هم در فرودگاه بیرجند راه اندازی کنیم 
خاطرنشان کرد: در فرودگاه شهرستان طبس 
مقررشد ۴ پرواز در هفته انجام شود.فرهادی 
بیان کرد: افزایش قیمت ها برای دوره کوتاه 
پرواز  قیمت  که  روزهایی  همان  مانند  است 
بیرجند- تهران حدود۱۰۰هزار تومان بود.وی 
های  شرکت  تقویت  دنبال  به  اینکه  بیان  با 
مشتری  کرد:  تصریح  هستیم  آتا  و  ماهان 
مداری موجب ایجاد خطوط متفاوت پروازی در 
استان خواهد شد و ما هم به دنبال یک هواپیما 
ثابت برای فرودگاه بین المللی بیرجند هستم 
که فقط پروازهای استان را انجام دهد و شب را 

در آشیانه بیرجند مستقر شود.

مسئوالن در دسترس نیستند
برای اینکه علت افزایش نرخ را جویا شویم 
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  با 
گرفتیم  تماس  هم  ایرکشور  ایران  شرکت 
نتوانستیم گفتگو کنیم.سالمی  متاسفانه  که 
مدیرکل فرودگاه های استان به علت حضور 
داشت  تهران  در  اضطراری  ی  جلسه  در 

نتوانستیم با ایشان گفتگو کنیم.

انتخابات پیش رو تنها در بیرجند الکترونیکی برگزار می شود

مهر- عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان گفت: به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت ها، انتخابات پیش رو تنها در مرکز استان الکترونیکی برگزار می شود.فالحتی 
بیان کرد: الکترونیکی شدن انتخابات رویکرد مناسبی در راستای کاهش خطای انسانی و کاهش تخلفات احتمالی است.وی ادامه داد: همچنین الکترونیکی شدن انتخابات هزینه های 
انتخاباتی اعم از کاغذ، چاپ و دیگر هزینه های جاری را کاهش می دهد. وی گفت: نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی از طریق رسانه های گروهی به مردم آموزش داده می شود.

هر
س: م

عک
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یادداشت

خودکشی
فریاد خاموش خستگی 

* حکیمه سلحشوری بهزادی

میان  در  بشر  آرزوهای  و  آرمان 
چند  از  هر  و  شده   پنهان  روزمرگی هایش 
البه  و  شده  فارغ  روزمرگی  این  از  که  گاهی 
دنبال  به  جان  اعماق  از  خویش  افکار  الی 
وجود  با  که  گمشده ای  می گردد.  گمشده اش 
گوشه  در  هم  باز  آرزوها  تمام  به  یافتن  دست 
توام هر چند  غایت  فریاد می زند که من  ذهن 

که دیگری را به جای من به دست آوری.
رسانه ها،  و  تبلیغات  دنیای  در  امروز  بشر 
امروز  بشر  است.  شده  غرق  فیلم ها  و  بازی ها 
است.  سرگردان  آرزوهایش  و  داشته ها  میان 
که  آنچه  و  خویش  فرهنگ  میان  ما  مردم 
و  می خورند  می بینند،  می پوشند،  می خواهند، 

تعارض هستند. در  می شنوند 
می آزارد  را  ما  جوانان  روح  امروز  آنچه 
و  دیده  خود  میان  که  است  بزرگی  فاصله 
آنچه می خواهد. این بشر گم شده از خویش و 
جویای خویش، چنگ بر هر چیزی حتی عبث 
ببرد.  یاد  از  را  این درد بزرگ  تا که  خواهد زد 
و  می بیند  که  را  آنچه  فاصله  کند   فراموش  تا 
فاصله  این  آنکه  طنز  و  می خواهد  که  را  آنچه 
حتی  عده ای  است.  ساختگی  و  ندارد  وجود 
بافتن های  نمی دانند که این آسمان و ریسمان 
پر زرق و برق برای این است که او خود نباشد 

و نفهمد که چه می تواند باشد؟
هوای  از  است  پر  امروز  جوان  ذهن  فضای 
را  واقعیت  جای  آنقدر  توهم  توهم،  مسموم 
که  نمی کند  خطور  ذهن   به  گاهی  که  گرفته 
آنچه  است!  شده  توهم  هم  ما  اندیشیدن   حتی 
نامش کرده ایم گاه شبه فکری  که فکر کردن 
مثل  درست  داده اند؛  قرار  سرمان  در  که  بوده 
می گذارند  ربات  یک  ذهن  در  که  تراشه ای 

غافل از آنکه برنامه ریزی شده است!
واقعی  اندیشمندان  چرا  نبود  این  از  غیر  اگر 
توهم  آلودگی های  این  از  دارند  فکر  درد  که 
از  حاصل  ساخته های  این  از  و  بوده  گریزان 

دنیای مدرن دردمند هستند؟ توهم 
برای  راحتی  تا  می آمد  روزی  که  تکنولوژی 
فکر  برای  بدهد  بالی  فراغ  او  به  و  بیاورد  بشر 
دارد هم  آنچه که دوست  به  پرداختن  بیشتر و 
پیش  از  افکار  خود  با  اما  است  آمده  اکنون 
ساخته اش را آورده است تا دیگر زحمتی برای 
این روزها نفس  نماند! آنچه که مردم  باقی  ما 
آن چیزی  همگی  می دهند  انجام  و  کشیده 
خود  که  آن چیزی  نه  و  او  خواسته  که  بوده 
زندگی  برای  امروز  مردم  است.  می خواهد،  او 
را  خود  دوباره  که  دارند  نیاز  این  به  شدت  به 
را،  هایشان  خواسته  و  را  خود  کنند،  تعریف 
باید  تعریف  این  اما  را،  عالیقشان  و  ها  داشته 
یکسان  از  حاصل  آلودگی  هرگونه  از  عاری 
بشری  قانون های  و  بازی ها  رسانه ها،  سازی 
روزها  این  آنچه  که  است  تاسف  مایه  باشد. 
خاموش  و  پاورچین  ما  شهر  در  ها  سال  و 
خودکشی  می طلبد  قربانی  آشکارا  و  می چرخد 
تنها  نه  خویش  کام  در  که  گردابی  است. 
نوجوانان و جوانان بلکه پا به سن گذاشته ها را 
و  بزرگ  درد  این  برای  آیا  است.  برده  فرو  نیز 

روز افزون چاره ای هست؟
سوی  به  اتهام  انگشت  که  نیست  شایسته 
آن  در  که  چرا  بگیریم  خودکشی  قربانیان 
نشانه  را  ما  اتهام  دیگر  انگشت  سه  صورت 
رفته اند! باید دید در این فرایند آرام ولی جدی 
و رو به افزایش خودکشی در شهر چه کسانی 
بر  چشم  کسانی  چه  افزودند،  معرکه  آتش  بر 
در  از کنارش گذشتند؟ چرا که  و  بسته  حقایق 
دارمکافات باید کم کاری ها را پاسخ گو باشیم.

آفالین از اینستاگرام استفاده کنید 

 

روزپالس- فیسبوک در کنفرانس F8 از قابلیت 
جدید اینستاگرام خبر داد. در این کنفرانس از نسخه 
می  آن  طبق  که  شد  رونمایی  اینستاگرام  جدید 
توانید بدون اتصال به اینترنت و به صورت آفالین، 
از این شبکه اجتماعی بازدید کنید. استفاده آفالین 
در صورتی عمل می کند که شما قبال به اینترنت 
بارگذاری کرده  را  باشید و پست ها  متصل شده 
باشید. در صورت بارگذاری پست ها شما می توانید 
آن ها را الیک کنید و برایشان نظر ارسال کنید. 
این تغییرات در گوشی شما ذخیره می شود و در 
اولین اتصال به اینترنت، تغییرات اعمال می شود. 
 Explore قابلیت حتی در تب  این  از  استفاده  با 
نیز می توانید در صورتی که قبال بارگذاری کرده 
باشید پست ها را مشاهده کنید. از دیگر امکانات 
این قابلیت مشاهده استوری است. شما می توانید 
استوری ها را نیز به صورت آفالین مشاهده کنید. 
کاربرانی که سرعت  به  تواند  آفالین می  قابلیت 
پایینی دارند، کمک شایانی کند. قابلیت  اینترنت 
استفاده آفالین از اینستاگرام از همین حاال فعال 
شده است و شما می توانید در این شبکه اجتماعی 

پست ها را به صورت آفالین مشاهده کنید.

خواندنی ها

 1343 متولد  زنگویی،  آقا  حمید  قاسمی-  سمیرا 
و  مذهبی  خانواده ای  از  بیرجند  روشناوند  روستای  در 
استان  نمونۀ  و  برجسته  دام پرور  او  می باشد،  فرهنگی 
آن  جالبتر  و  هست  هم  دندان پزشک   زنگویی  است، 
که  روحانی،  نیز می باشد. پدر وی دبیر بود و مادرش 
خانه دار است آن طورکه می گوید گرایش به روحانیت 

در خانواده وی  جنبه موروثی داشته است.
 جد مادری وی در 6 سالگی حافظ تمام قرآن و در 
11 سالگی عکس قرآن کریم را از بر می خوانده است. 
همگی    که  دارد  ودوبرادر  خواهر  دو  زنگویی  حمید 
از  یکی  و  بزرگ  برادر  اند.  کرده  طی  را  عالی  مدارج 
برادر دومش  و  بیهوشی  پزشک متخصص  خواهرانش 
پزشک عمومی و خواهر دیگر جراح و متخصص زنان 

بینایی سنج  است. هستند. همچنین همسر وی 
  از وی دلیل اسمش را که »حمید آقا«  است می پرسم  
با خنده جواب می دهد: در دوره ای به صورت انتخابی 
ثبت احوال به اسم برخی افراد آقا هم اضافه می کرد که 
درباره من هم این موضوع صدق می کند.  او از روستای 
افراد چندانی  دیگر  االن   : کند  یاد می  خود هم چنین 
قدیمی ها   از  خانوار   50 فقط  اند.  نمانده  روشناوند   در 
که  مدرسه ای  با  پدرم   1321 سال  در  ولی  هستند 
تأسیس کرد بالغ بر 100 نفر دکتر و 200 نفر مهندس 
به جامعه تحویل داد. وی دلیل مهاجرت از این روستا 

را تحصیالت باالی اهالی  می داند.

روحانی  خانواده ای 
دلیل عالقه به روحانی شدن

خانواده ای  در  رشد  را  خود  روحانی شدن  دلیل  وی 
کاماًل روحانی و مذهبی  می داند  و تصریح  می کند: 
چون روحانی زاده بودم عالقه خاصی به روحانیت پیدا 
صاحب  اساتید  محضر  از  از  سال   13 حدود  و  کردم 
نابغ  حسین  محمد  شیح  حاج  آیت  ا...  همچون  نامی 
آیتی بهره بردم و هنوز هم از محضر آیت ا ... محمد 
عموی  گوید:  می  می برم.  فیض  االسالمی  ثقه  رضا 
مرحوم  شاگردان  از  هم  اش  پدری  دائی  و  مادری 
و  دوستان  از  و  خراسانی  آخوند  العظمی  آیت ا... 
یزدی  حائری  عبدالکریم  شیخ  حاج  مرحوم  هم درسان 
هنوز  وی  گفتۀ  به  اند.  بوده  قم  علمیه  حوزۀ  مؤسس 

انواع  انجام  دین،  تبلیغ  امر  به  خود  زادگاه  در  هم 
مراسم مذهبی و خدمت گذاری به مردم آن منطقه در  
به  آیتی  مسجد  در  و  است  مشغول  مراسم  گونه  این 
امور حل اختالفات خانوادگی و حقوقی مشغول است.

  حدود 80  پزشک در فامیل  

هم  پزشک  دندان  چرا  اینکه  درباره  زنگویی 
پزشک   80 حدود  فامیل  در  کند:  می  اظهار  شد، 
و  خواهران  تمام  و  داریم  آن  مختلف  رشته های  در 
من  و  رفتند  رشته  همین  به سمت  هم  خودم  برادران 
دانشگاه  در   68 تا   62 سال های  فاصل  حد  در  نیز 
دندان  و  دهان  بهداشت  رشتۀ  در  مشهد  فردوسی 
دندانپزشکی  حوزه   در  کارهایش  از   خواندم.  درس 
سازمان   در  سال   20 مدت  به  می گوید:  که  پرسم  می 
هم  سال   3 و  می کردم  کار  بیرجند  شهرستان  زندان 
دندان پزشکی کلینیک بنیاد جانبازان را به عهده داشتم 

و 4 سال هم در کلینیک شهدا بودم. او یادآور می شود 
جزو اولین کسانی بوده  که در راه اندازی درمانگاه خیریه 
دکتر یاوری در سربیشه حدود یک سال همکاری داشته 
با قرارگاه محمد رسول ا... به  است، همچنین همکاری 
مدت 2 سال، پایگاه قائم آل محمد)ص( خور 3 سال   و 
هم اکنون هم در درمانگاه حضرت آیت  ا... آیتی فعالیت 

می کند که به 22 سال می رسد.

توجه به وصایای امام )ره(
دلیل فعالیت در دام پروری

نمونه  دام دار  عنوان  به  اکنون  اینکه  بیان  با  زنگویی 
سال  در  که  می کند  عنوان  می شوم،  شناخته  استان 
76 شروع به این کار کردم و االن 10 نیروی ثابت و 
ایجاد 5 هزار شغل غیر مستقیم  باعث  مستقیم دارم و 
او  شده ام.  کشاورزی  بخش  با  همکاری  دلیل  به  هم 
خاطر نشان می کند که انگیزه و فلسفه شروع این کار 

توجه به وصایای حضرت امام )ره( در مورد خودکفایی 
کشور بود و مثال همیشگی ایشان که اگر کسی یک 
مرغ  تخم   7 هفته  پایان  در  باشد  داشته  خانه  در  مرغ 
خواهد داشت. به گفتۀ وی به همین دالیل برآن شدم 
امام، جامۀ عمل بپوشانم و به دنبال این  تا به دستور 
باشم که در حوزۀ اشتغال و بی نیازی با توجه به عالقه 

نسبت به این شغل گام مؤثری در این زمینه بردارم.

 بی  توجهی به تولید 
با وجود تمام تأکیدات

دامپروری  زمینه  در  که  مشکالتی  مورد  در 
گریبان گیر وی و سایر دامداران بوده و هست، اظهار 
سال  امسال  که  این  به  توجه  با  متأسفانه  که  می کند 
توجه  کمترین  ولی  است  شده  نامیده  اشتغال  و  تولید 
به بخش تولید است، به ویژه  به بخش گاوداری توجه 
چندانی نمی شود. او در همین  باره اضافه می کند که 
و  نمی کنند  رسیدگی  موضوع  این  به  مسئوالن  اصاًل 
دام داری  از  بازدیدی  استانداری  از   95 سال  در  حتی 
هنوز  ولی  دادند  را  مشکالت  رفع  قول  و  شد  بنده 
نیست.  دست  در  آنان  از  خبری  هیچ  است  هنوز  که 
که  می کند  بیان  خود  دامداری  مورد مشکالت  در  وی 
درخواست وام داشتم و هم مشکل آب داریم و هنوزآب 
دامداری بنده کارتی است و قرار بود این مشکالت رفع 

شود که قول دادند ولی عملی نشده است.

آدم باید درخت زردآلو باشد

و   کند  می  تشبیه  آلود  زرد  درخت  به  را  انسان  او   
فراوان   تالش  و  سعی  اشتغال  برای  باید   گوید:  می 
آن   سایه  زیر  در  هم  که  زردآلود   درخت  مثل  کرد  
بهره  آن  میوۀ  از  نیز  و  کرد  استراحت  توان  می 
را  مردم  باقی  خون  زالو  همچون  نباید  و  بریم  می 
راه اندازی  توانایی  که  کسانی  تمام  به  زنگویی  بمکد. 
توصیه  نفرشود  چندین  اشتغال  باعث  که  دارند  کاری 
بیکاری  تا  کنند  استفاده  خود  پول  از  حتمًا  که  کرد 
چون  شود،  خارج  رکود  از  کشور  نیز  و  یابد  کاهش 
از  اعم  حوزه ها  تمام  در  مسلمانان  می خواهد  اسالم 

اقتصادی، فکری و نظامی رشد کنند. فرهنگی، 

مراقب این مدل از 

دوربین های مدار بسته باشید!

 

شریان نیوز- ظاهر برخی از مدل های دوربین 
مداربسته هیچ شباهتی به دوربین نداشته و ممکن 
است برخی از آن سوء استفاده کنند. دوربین های 
مداربسته که معمواًل برای نظارت بر اماکن داخلی 
و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است 
در برخی مواقع با استفاده از مدل های مختلفی که 
در بازار موجود است ابزاری برای سوءاستفاده برخی 
صاحبان  ها  دوربین  این  کاربرد  که  هرچند  باشد. 
اماکن مختلف را از اتفاقات محیط پیرامون باخبر 
خواهد  را  ناگوار  اتفاقات  از  بسیاری  جلو  و  کرده 
این  است  ممکن  نیز  مواقع  برخی  در  اما  گرفت 
ابزار موثر برای پیشگیری از سرقت به وسیله ای 
برای سوءاستفاده برخی دیگر تبدیل شود. در ادامه 
تصویری از مدل دوربین های مدار بسته را ببنید که 
به شکل پیچ طراحی شده و به راحتی قابل نصب 
در  مداربسته  دورین  نصب  گفت  باید  البته  است، 
برخی از مکان ها منع قانونی دارد به همین دلیل 
است که در برخی از فضاهایی که مجهز به این 
دوربین ها هستند با نصب تابلو و یا برچسب افراد را 
از وجود دوربین مطلع می کنند. گفتنی است اولین 
دوربین مدار بسته در سال 1942 توسط ارتش آلمان 
در   V2 بر چگونگی شلیک موشک نظارت  برای 

ایستگاه پرتاب این موشک نصب شد.

گفتگو با »حمیدآقا زنگویی«

روحانی،دندانپزشک و دام پرور؛ جذابیت های سه کار متفاوت
Ava.news12@gmail.com .عکس از : قاسمی

خبرها از گوشه و کنار

آخرین وضعیت پرونده عارف لرستانی 

سازمان  رییس  شجاعی،  احمد  نیوز-  پارس 
برای  آزمایش ها  اینکه  بیان  با  قانونی  پزشکی 
بازیگر  لرستانی  عارف  فوت  علت  بررسی 
تلویزیون و تئاتر در پزشکی قانونی انجام شده، 
درباره مشخص شدن یا نشدن این نتایج گفت: 

نتیجه این آزمایش ها هنوز آماده نشده است. 
پیش تر مسعود قادی پاشا با بیان اینکه آزمایش های 
تخصصی بر روی جسد عارف لرستانی انجام شده 
است، گفته بود: نمونه های آزمایشگاهی تخصصی در 
این رابطه اخذ شده و علت فوت پس از آماده شدن 

نتایج  به مقامات قضایی اعالم خواهد شد. 
لرستانی  عارف  مرحوم  جسد  شد:  یادآور  وی 
های  بررسی  جهت  ماه  فروردین   26 شنبه 
دستورمقام  با  فوت  علت  تعیین  و  تخصصی 
قضایی به مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی استان 

تهران واقع در کهریزک ارجاع شده است.

کاریکاتور روستاي گل افشان درمیان - حسن کاظميسعید صادقی قاب عکس از این سبزیجات بهاری غافل نشوید:

اسفناج
ضدسرطان پروستات

داده نما، آوای خراسان جنوبی

پیاز
ضدفشار خون

بروکلی
ضدسرطان مثانه

ذرت
ضدکلسترول بِدخون

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده  امام صادق )علیه السالم(

بیایید در سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم  و دست 
های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز  کنیم. مرکز نیکوکاری  
از همکاری هموطنان نوعدوست  السالم( بیرجند ضمن تشکر و سپاس  جواد االئمه )علیه 
 همانند سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد. 

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری
 1390 خانواده نیازمند روستایی و 1۶3 یتیم نیازمند
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به احساسات  خود احترام بگذارید

تنها  چیزها  از  خیلی  در  شما  که  احساس  این  درک 
نیستید و بسیاری از افراد در جهان هم مثل شما دچار 
استرس هستند، می تواند کمک حال تان باشد تا بتوانید بر 

افسردگی تعطیالت غلبه کنید. 
برای  دارید  دوست  که  آن طور  نمی توانید  اگر  مثال 
و  دور  خود،  توان  از  بیش  یا  بخرید  هدیه  همسر تان 
برتان را با کار شلوغ کرده اید، این مسئله باعث خستگی 
و استرس در شما خواهد شد. نکته مهم اینجاست که 
چنین احساسی را هم در کنار سایر احساسات خود داشته 
باشید و بدانید فکر کردن به این چیزها هم در تعطیالت، 

اصال چیز غیرعادی و غیرطبیعی نیست.
نیز  تعطیالت  هنگام  حتی  که  هستند  زیادی  افراد 
نمی توانند به خانه بروند، چرا که در خارج از شهر مشغول 
به کار هستند و نمی توانند از محل کارشان مرخصی 
بگیرند و یا به سادگی قادر به پرداخت هزینه  بازگشت 
به خانه نیستند. ارزش قائل شدن برای احساس تعلق 
و تنهایی و درک این مسئله و پذیرش این احساسات 
در طول دوران تعطیلی برای این دسته از افراد که با 
افسردگی تعطیالت در کشمکش هستند،  می تواند کمک 
بزرگی باشد. این افراد باید بدانند که تعطیالت باعث نفی 
احساس غم و تنهایی نمی شود و می توان فضایی را به 
این احساسات اختصاص داد، حتی اگر برخی افراد ترجیح 
دهند که این احساسات را بروز ندهند. باید با احساس 
تنهایی یا دلتنگی خود رو به رو شوید، آنها را بپذیرید و 

سعی کنید راه هایی برای حل شان بیابید.
سایر توصیه هایی که می تواند برای چنین افرادی مفید و 
موثر باشد شامل مراوده با افراد حامی و دلسوز، تماس 
با سایر افراد و دوست پیدا کردن یا تماس با دوستی که 

خیلی وقت است از او خبری ندارید است. 

مهر و مه گرچه رو به شاه نکرد
روز را از شب اشتباه نکرد

به کدامین گنه به زندان رفت
 او که در عمر خود گناه نکرد

رگ به رگ شد تمام پیکر او
  رگ غیرت ولی تباه نکرد

زن رقاصه مو پریشان شد
 سر مویی ولی نگاه نکرد

واقعًا موی او خضاب نداشت
 خلق را هیچ گه سیاه نکرد

غل از او رخصت جدایی خواست
شه به حرفش ولی نگاه نکرد

به همه سینه ی پناه گشود
کس به او صحبت از پناه نکرد

چهارده سال آفتاب نخورد
رشد جایی چنین گیاه نکرد

رد شالق مانده بر بدنش
  بر تنش رخت راه راه نکرد

چار غل بست و چار قل وا کرد
 لیک قطع دل از اله نکرد

جز دو ابرو و خیل مژگانش
هیچ گه رغبت سپاه نکرد
***محمد سهرابی***

به این فکر نکنید که چه روزایی رو از دست دادید، 
به این فکر کنید که چه روزایی رو نباید از دست داد، 

روزمون رو با افکار گذشته خراب نکنیم...

 ارزش ندارد انسان برای مبارزه کردن با 
کوته فکران، خود را آزرده سازد. زیرا 

پیروزی بر آنها هیچ ارزشی ندارد.

چشم گردون در عزای موسی جعفر گریست
دیده ی خورشید بر آن ماه خوش منظر گریست

او که خود مظلوم و در بند ستمگر بود اسیر
بر غریبی شهید کربال یک سر گریست

حق الناس همیشه پول نیست! گاهی دل است!
 دلی که بایدبدست می آوردیم و نیاوردیم

 دلی راکه شکستیم ورهاکردیم

این را بدان که اگر اراده خداوند این باشد که از طریق 
تو کاری بکند، حتی اگر آن کار به نظرت محال آید

 و ناشدنی، او کار خود را به انجام می رساند.

بیست و پنجم رجب سالروز شهادت امام موسی کاظم)ع(، 
امام هفتم شیعیان جهان در سال 183 هجری است.درباره 
حبس امام موسی )ع( به دست هارون الرشید شیخ مفید در 
ارشاد روایت می کند که علت گرفتاری و زندانی شدن امام، 
یحیی بن خالد بن بر مك بوده است زیرا هارون فرزند خود 
امین را به یکی از مقربان خود به جعفربن محمد ابن اشعث 
که مدتی هم والی خراسان بوده است سپرده بود و یحیی بن 
خالد بیم آن را داشت که اگر خالفت به امین برسد جعفربن 
محمد را همه کاره دستگاه خالفت سازد و یحیی و بر مکیان 
از مقام خود بیفتند.جعفر بن محمد بن اشعث شیعه بود و قایل 
 به امامت موسی )ع( و یحیی این معنی را به هارون اعالم
نام به  را  امام  برادر  پسر  یحیی  سرانجام  داشت.  می    
علی بن اسماعیل بن جعفر از مدینه خواست تا به وسیله 
امام  گویند  کند.  بدگویی  هارون  نزد  جعفر  و  امام  از  او 
هنگام حرکت علی بن اسماعیل از مدینه او را احضار کرد 
 و از او خواست که از این سفر منصرف شود. و اگر ناچار

 می خواهد برود از او سعایت نکند. علی قبول نکرد و نزد 
یحیی رفت و بوسیله او پیش هارون بار یافت و گفت از شرق 
و غرب ممالك اسالمی مال به او می دهند تا آنجا که ملکی 
را توانست به هزار دینار بخرد. هارون در آن سال به حج رفت 
و در مدینه امام و جمعی از اشراف به استقبال او رفتند. اما 
هارون در قبر حضرت رسول )ص( گفت یا رسول ا... از تو 
پوزش می خواهم که می خواهم موسی بن جعفر را به زندان 

افکنم زیرا او می خواهد امت ترا برهم زند و خونشان بریزد. 
آنگاه دستور داد تا امام را از مسجد بیرون بردند و او را پوشیده 
به بصره نزدوالی آن عیسی بن جعفربن منصور بردند.عیسی 
پس از مدتی نامه ای به هارون نوشت وگفت که موسی بن 
جعفر در زندان جز عبادت ونماز کاری ندارد یا کسی بفرست 
که او را تحویل بگیرد یا من او را آزاد خواهم کرد. هارون 
امام را به بغداد آورد و به فضل بن ربیع سپرد و پس از مدتی 
از او خواست که امام را آزاری برساند اما فضل نپذیرفت و 
هارون او را به فضل بن یحیی بن خالد برمکی سپرد. چون 
امام در خانه فضل نیز به نماز و روزه و قرائت قرآن اشتغال 
داشت فضل بر او تنگ نگرفت و هارون از شنیدن این خبر 
در خشم شد و آخر االمر یحیی امام را به سندی بن شاهك 
سپرد و سندی آن حضرت را در زندان مسموم کرد و چون 
آن حضرت از سم وفات یافت سندی جسد آن حضرت را به 
فقها و اعیان بغداد نشان داد که ببیند در بدن او اثر زخم یا 
خفگی نیست. بعد او را در باب التبن در موضعی به نام مقابر 

قریش دفن کردند. 
نجمه همسر امام

از زنان مومنه، پارسا،  امام رضا )ع( و  نجمه، مادر بزرگوار 
نجیب و پاکیزه بود. حمیده، همسر امام صادق )ع(، او را که 
کنیزی از اهالی مغرب بود، خرید و به منزل برد. نجمه در 
خانه امام صادق )ع(، حمیده خاتون را بسیار احترام می کرد 
و به خاطر جالل و عظمت او، هیچ گاه نزدش نمی نشست! 

روزی حمیده در عالم رویا، رسول گرامی اسالم )ص( را دید 
که به او فرمودند: »ای حمیده! نـجـمـه را به ازدواج فرزند 
خود موسی درآور زیرا از او فرزندی به دنیا خواهد آمد که 

بهترین فرد روی زمین باشد«.
فرزندان امام

بنا به گفته شیخ مفید در ارشاد امام موسی کاظم )ع( سی 
و هفت فرزند پسر و دختر داشت که هیجده تن از آنها پسر 
بودند و علی بن موسی الرضا )ع( امام هشتم افضل ایشان 
بود از جمله فرزندان مشهور آن حضرت احمد بن موسی و 
محمد بن موسی و ابراهیم بن موسی بودند. یکی از دختران 
آن حضرت فاطمه معروف معصومه )س( است که قبرش در 

قم مزار شیعیان جهان است.
ارتباط با خالق و مخلوق

پیشوای هفتم )ع (، بدون ابراز ناراحتی از گرفتاری که برایش 
پیش آمده است، محیط زندان را جـای مـنـاسـبـی بـرای 
را  پروردگارش  و  یافت  او  با  نیاز  و  راز  و  بـه خدا  تـوجـه 
بر این نعمت سپاس گفت .جـاسـوسان عیسی بن جعفر به 
وی گزارش دادند که بارها این دعا را از امام کاظم )ع ( در 
زندان شنیده اند:)پـروردگـارا!تـو خـود مـی دانـی کـه مـن 
پـیوسته از تو فرصتی را برای عبادت می خواستم اکنون که 

برآورده ای تو را ستایش و سپاس می گویم.
امام صبر و بصیرت و صبوری

امام موسی کاظم)ع( در شرایطی مسئولیت رهبری امت 

مسلمان را برعهده گرفت که فعالیت دشمنان برای ایجاد 
تفرقه به نهایت خود رسیده بود و مشکالت درونی بسیاری 
میان شیعیان وجود داشت که امام با شجاعات، بصیرت، 
درایت و صبوری به مقابله با فعالیتهای انحرافی پرداخت 
به جهت کثرت زهد و عبادت معروف به »العبد الصالح« 
و به جهت علم و فروخوردن خشم و صبر بر مشقات و 

آالم زمانه به » کاظم«)فروخورنده خشم( مشهور شد . 
دوره امامت امام کاظم از دوره های سخت تاریخ امامت 
است . در این دوره امام با دو مشکل مواجه بود، یکی از 
این مشکالت ارتباط مستقیم با حاکمیت نامشروع خلفای 
تبلیغات  با  مقابله  و  خلفا  با  برخورد  مشکل   . بود  عباسی 
مسموم و اقدامات کینه توزانه آنها همواره بعنوان مشکل 

اساسی شیعه وجود داشت .
ولی مشکلی که امام کاظم در دوره امامت خویش با آن روبه 
رو بود مشکل درونی شیعیان در این زمان بود. در اثر افتراق 
ایجاد شده میان مسلمانان، گروهی به امامت اسماعیل که 
حیات  زمان  در  و  بود  جعفر صادق  امام  فرزندان  از  یکی 
پدر بزرگوارش فوت کرده بود، قائل شدند و اسماعیلیه نام 
گرفتند.اما امام با آگاهی دقیق از شرایط و بصیرت و آگاهی 
ذاتی، به ساماندهی اوضاع پرداخت، مسلمانان را از پراکندگی 
مصون داشت و اسالم راستین استمرار یافت . آن بزرگوار 
پس از 35 سال امامت، در سن 55 سالگی به دستور هارون 

الرشید به شهادت رسید . مدفن آن امام در کاظمین است .
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شعر شهادت
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بساتینمایسرا7
هابتباینانوتژ8
تسلایرادنایر9
مرتشماهاویشف10
کهدنسبنمشدنا11
اککارلاتکمین12
تمهتتواکانیمد13
بابرااوسرانری14
هللامیلکهیلاوش15

 فست فود با کلیه امکانات 
دکوراسیون شیک و کامل 
آماده بهره برداری به دلیل 
مهاجرت واگذار می شود. 

 09369488796

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002
نصب و سرویس کولر 

آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

دعوت به کار به صورت پاره وقت
دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دانشجوی دکتری 

دانشگاه های دولتی در رشته های:
1- مهندسی شیمی 2- علوم و صنایع غذایی 3- مهندسی مکانیک

 4- مهندسی مواد و متالورژی 5- شیمی 
 09028270922 

آگهی استخدام 
لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای شرایط ذیل

 دعوت به همکاری می نماید: 

شرایط جنسیت مدرک تحصیلی عنوان شغلردیف

متاهل، مسلط به کامپیوتر مرد حداقل دیپلمصندوق دار 1

حداکثر 30 سال - متاهل- فن مردحداقل دیپلمفروشنده 2
بیان خوب - سابقه کار مرتبط

کارگر 3
ساده 

حداکثر 30 سال - متاهلمردحداقل دیپلم

واجدین شرایط می توانند از روز دوشنبه 96/2/4 از ساعت 8 الی 12 
به آدرس بیرجند، خیابان مدرس، باهنر غربی )بیست متری سوم( 

نبش چهار راه شهید نوربخش مراجعه نمایند.
)همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت پایان خدمت الزامیست(

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

به یک آشپز مجرد با  حقوق عالی 
و دو کارگر ساده ترجیحاً خانم و 

یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر 
جهت کار در رستوران شاندیز 

نیازمندیم.
32446825 -09359280927 

کار خوب اتفاقی نیست

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

فروش  40 فنجان آب قنات روستای 
مزگ با چند قطعه زمین کشاورزی

 قیمت توافقی    09155658214

فروش دستگاه خط زن  2 متر و 60 
تک فاز  فی: هفت و نیم 

09303684205

  به چند نفر نیروی آرماتور بند 
و قالب بند دیوار بتنی نیازمندیم.

09392260438 -09362093184

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است
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رتبه 11 تیم دومیدانی نوجوانان استان در کشور

قاسمی- »صادقی« دبیر هیئت دومیدانی استان در گفت وگو با 
خبرنگار آوا از رتبۀ 11 تیم دومیدانی نوجوانان استان خبر داد و 

گفت: این مسابقات بین 34 تیم بوده است.وی تصریح کرد: این 
نوجوانان با کمترین امکانات این نتیجه را گرفتند و احمد جعفری 
مقام دوم 800 متر و احمد عامل مقام سوم و پنجم در دوی 1500 

و 200 مانع را کسب کردند.

گردشگران استرالیایی در کویر سه قلعه

راه دانا-محمد عرب مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سرایان 
گردی  بوم  و  کویرنوردی  اقامتگاه  گذشته  درروزهای   گفت: 
نمکزار سه قلعه میزبان دو گردشگر استرالیایی بود. وی افزود 
: این دو گردشگر پس از کویرنوردی و استفاده از مناظر زیبای 
به  اقامت کردند.  به مدت یک شب در کویر  قلعه  منطقه سه 
گفته وی میهمانان خارجی از کویر بکر و آسمان پاک سه قلعه 
از  استفاده  بوده و  و همچنین نحوه  پذیرایی و اسکان راضی 

ظرفیت های این کویر زیبا را توصیه کردند.

صعود به مرتفع ترین قله بخش دستگردان

راه دانا- گروه ماجراجو و کوهنورد وطبیعت گرد »سحر خیزان« 
بخش دستگردان با هدف فتح بلند ترین قله بخش دستگردان 
راهی کوه های این منطقه شدند.این گروه پس از پیمودن مسیری 
نسبتا سخت و طوالنی موفق به فتح مرتفع وبلندترین قله بخش 

دستگردان بنام قله »نرم« با ارتفاع 2150 متر شدند.

شروع مسابقات لیگ کشتی استان 

مسابقات لیگ کشتی استان در رده خردساالن و نونهاالن با استقبال 
خوب شهرستان های قاین، سربیشه، نهبندان و بیرجند در سالن 
 الغدیر بیرجند برگزار شد.در این دوره از مسابقات، کشتی گیران

نونهال و خردسال با رقیبان خود به رقابت پرداختند.در پایان با توجه 
به نتایج کسب شده تیم بیرجند قهرمان این دوره و تیم شهرستان 
ذکراست  به  الزم  شد.  انتخاب  اخالق  تیم  عنوان  به  سربیشه 
های شهرستان  از  هریک  در  ها  تیم  شرکت  با  مسابقات   ادامه 

شرکت کننده پیگیری خواهد شد.

التهاب مفصلی و  غذا های چرب

رفتن  بین  از  با  مفاصل  التهاب  ایسنا- 
تدریجی غضروف ها شناخته می شود که با 
فرسایش غضروف ها مفاصل متورم، سفت و 
دردناک می شوند.چاقی یکی از فاکتورهای 
خطرزا برای ابتال به عارضه التهاب مفاصل 
است زیرا باعث می شود فشار بیش از حد 
به مفاصل وارد شود.رژیم غذایی حاوی 20 

درصد اسیدهای چرب اشباع شده تغییراتی 
مشابه با التهاب مفاصل در زانوها به وجود 
بزرگسال  افراد  در  بیماری  این  می آورد. 
شایع تر است و زنان بیش از مردان در معرض 
ابتال به آن هستند. همچنین سابقه آسیب 
دیدگی های مفصلی و تغییر شکل استخوان 

احتمال ابتال به آن را افزایش می دهد.

مسواک کردن زبان فراموش نشود!

عصر ایران- باکتری هایی که روی زبان تجمع 
می کنند می توانند به دندان ها گسترش 
یابند و موجب التهاب و قرمزی لثه ها شوند. 
اگر درمان نشود، التهاب می تواند پیشرفت 
کرده و به بیماری پریودنتال تبدیل شود.به 

این چند دلیل زبان خود را مسواک بزنید:
بوی بد دهان- بوی بد دهان یا نفس بدبو 

مشکل شماره یک مرتبط با مسواک نزدن 
چشایی:  های  جوانه  ضعف  است.  زبان 
پوششی از باکتری هاروی جوانه های چشایی 
 را می گیرند و موجب افت حس چشایی 
می شوند.عفونت مخمری )در دهان(: مسواک 
زدن مرتب زبان از وقوععفونت مخمری در 

دهان جلوگیری می کند.

خارش شدید پوست  نشانه بیماری گال
 

هنگام  پوست  شدید  خارش  جم-  جام 
شب از عالیم بیماری »گال« است.بیماری 
گال یا جرب نوعی بیماری پوستی مسری 
همراه با خارش شدید است که این خارش 
جوش های ریز قرمزرنگی را در پوست ایجاد 
با  انگلی  هجوم  از  گال  می کند.بیماری 
همین نام در بدن انسان ایجاد می شود که 

از طریق استفاده از لوازم بهداشتی و لباس 
مشترک از فردی به فرد دیگر انتقال می یابد. 
این انگل با چشم قابل رؤیت نیست.خارش 
شدید پوست هنگام شب، خارش شدید که 
منجر به ایجاد زخم های پوستی می شود و 
وجود جوش ها و راش های پوستی، از عالیم 

این بیماری است.

کاهش وزن با مصرف تخم مرغ

پروتئین، چربی  از  مرغ سرشار  تخم  مهر- 
 های سالم، ویتامین و مواد معدنی است که 
می تواند به افراد پیروی کننده از رژیم الغری 
وزن،  کاهش  راه  ترین  ساده  کند.  کمک 
کاهش مصرف کلی مواد خوراکی است که 
خوردن تخم مرغ به عنوان یک ماده غذایی 
کم کالری می تواند کمک کننده باشد. یک 

تخم مرغ بزرگ تنها حاوی ۷8 کالری است 
اما سرشار از مواد مغذی نیز هست.افزودن 
سبزیجات در کنار تخم مرغ می تواند غذایی 
حاوی کمتر از 300 کالری باشد البته نباید از 
روغن یا کره استفاده شده باشد.از آنجائیکه 
از پروتئین است شما را  تخم مرغ سرشار 
برای مدت زمان بیشتری سیر نگه می دارد.

و  ماساژ  با  می کوشند  افراد  بسیاری  ایسنا- 
فیزیوتراپی با کمردرد مقابله کنند اما از تاثیر تغذیه 
مناسب برای حفظ سالمت ستون فقرات بی خبرند. 
تحرک کم، کشیدگی عضالت و ساییدگی مهره ها 
و  ورزش  درد هستند.معموال  از دالیل شایع کمر 
به  فیزیوتراپی  و  ماساژ  مثل  سنتی  روش های 
عنوان روش های رایج برای کاستن از ناراحتی ها و 
مشکالت چنین عارضه ای تجویز می شوند.اما یک 

رژیم غذایی مناسب نیز می تواند تاثیری جدی در 
جلوگیری از درد کمر داشته باشد. اکثر مردم تاثیر 
آب و مایعات، سبزی ها و لبنیات بر سالمتی ستون 
فقرات و استحکام اسکلت را دست کم می گیرند.آب 
نقشی چند وجهی در عملکرد ستون فقرات ما ایفا 
می کند. بیرون مهره ها محکم به نظر می رسد در 
حالی که درون آنها مانند اسفنج است و یک چهارم 
وزن هر مهره را آب تشکیل می دهد بدن افراد برای 

داشتن ستون فقرات محکم اما منعطف به نوشیدن 
یک و نیم الی دو لیتر آب در روز نیاز دارد. این 
میزان می تواند از آب معدنی، سبزی ها، آب میوه 
یا دمنوش های گیاهی شیرین نشده تامین شود.

فرآورده های حیوانی چون شیر، ماست و پنیر منابع 
غنی کلسیم هستند که به استحکام و ساخت توده 
استخوان کمک می کند.کلم یا اسفناج نیز سرشار 
از کلسیم هستند. سبزی های سبز دو عنصر بود 

و منیزیم هم دارند که برای استحکام اسکلت بندی 
و فسفر  منیزیم  روند جذب کلسیم،  بور  الزم اند. 
در بدن و استخوان سازی را تسهیل می کند. بور و 
منیزیم عالوه بر اسفناج در کلم بروکلی یا کاهوپیچ 
نیز وجود دارند. ویتامین کا و روی نیز برای داشتن 
برنج طبیعی، غالت  استخوان های سالم مفیدند. 
سبوس دار و تخم مرغ در کنار سبزی ها این مواد 

آلی ضروری را به بدن می رسانند.

نقش تغذیه در مقابله با کمردرد

انبه حفاظت کننده خانم ها از سرطان 

سیمرغ- انبه یکی از میوه های پرطرفدار 
و پر خاصیت است. خوردن انبه برای افراد 
مبتال به فشار خون باال بسیار مفید است. 
زیرا این میوه سرشار از پتاسیم است.از انبه 
استفاده  زیاد  تعریق  و  اسهال  درمان  برای 
می شود. همچنین انبه از طریق کمک به 
تجزیه پروتئین و چربی به هضم غذاهای 

پزشکان  می کند.  کمک  چرب  و  سنگین 
چینی معتقدند که انبه به آرامش و تمرکز 
فکر و آرام کردن افکار کمک می کند.انبه 
دارای آنتی اکسیدانی به نام بتاکریپتوزانتین 
است. سطح باالی بتاکریپتوزانتین در خون 
با کاهش قابل توجه خطر ابتال به سرطان 

دهانه رحم مرتبط است.

توقیف کامیون حامل 14 نفر شتر غیرمجاز در شهرستان سرایان

راه دانا- سرپرست دامپزشکی شهرستان سرایان از توقف یکدستگاه کامیون حامل 14 نفر 
دامپزشکی سرایان  زاده سرپرست شبکه  شتر در شهرستان سرایان خبرداد. میالد خالقی 
غیرمجاز  صورت  به  که  کامیون  یکدستگاه  شهرستان،  انتظامی  نیروی  همکاری  با  گفت: 
از  بود،توقیف و پس  نفر شتر کرده  و بدون اخذ مجوز بهداشتی حمل،اقدام به حمل 14 
تشکیل پرونده جهت تعیین تکلیف، به مراجع قضایی ارجاع گردید. وی افزود: با توجه به 
به صدور مجوز  نیاز  استان  در  دام  و حمل  بودن خراسان جنوبی هرگونه جابجایی  مرزی 
سرایان  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  سرپرست  دارد.  مقصد  و  مبدا  محل  دامپزشکی  از 
و  دام  نوع  هر  نقل  و  حمل  و  جابجائی  کشور  دامپزشکی  سازمان  قانون  طبق  اظهارکرد: 
ممنوع  دامپزشکی  بهداشتی  گواهی  و  مجوز  اخذ  بدون  دامی  خام  های  فرآورده  و  طیور 

است و با متخلفین به شدت برخورد می شود.

مرگ مشکوک جوانی ۲۵ ساله در خط قطار شهری مشهد

باشگاه خبرنگاران- جسد حلق آویزجوانی 25 ساله درحوالی خط قطار شهری 
بلوار وکیل آباد شهر مشهد کشف شد. گزارش های مردمی حاکی از آن است 
که یک جوان حدودا 20 ساله خود را در یکی از ایستگاه های مترو مشهد به 
دار آویخته و خود کشی کرده است.هنوز مشخص نیست این فرد خودکشی 
کرده است یا به قتل رسیده است. جسد این مرد زمانی کشف شده است که 
بود. زارع، مدیر روابط عمومی  آویزان  پاهای بسته  آویز و  وی به صورت حلق 
از  خارج  در  جوان  پسر  مشکوک  گفت:مرگ  باره  این  در  مشهد  قطارشهری 
روابط عمومی  است.مدیر  افتاده  اتفاق  قطار شهری مشهد  محدوده خط یک 
درختان  از  را  خودش  جوان  این  ظاهرا   ، کرد  نشان  خاطر  مشهد  قطارشهری 

حاشیه بلوار وکیل آباد حلق آویز کرده است.

اتوبوس قاین - تهران دچار حادثه شد

پلیس خراسان جنوبی- اتوبوس قاین تهران ساعت یک 
بامداد شب گذشته در حوالی گردنه آهوان دچار حادثه 
سانحه  این  در  نفر   11 مسافران  از  یکی  گفته  شد.به 
محور  در  پارس  پژو  واژگونی  همچنین  شدند.  مصدوم 

دیهوک - راور 3 مصدوم بر جای گذاشت.

اگر هنگام وقوع زلزله در آپارتمان هستید، سعی کنید حتی المقدور از پله یا آسانسور برای رفتن به طبقات استفاده نکنید.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

31104

این شماره حتمًا ذخیره شود!
093617793۵9

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری ایرانی

 و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423

ط
سـ

و ق
د 

قـ
 ن

ور
ی پ

یق
حق

تحـویــل فــوری 
ظرفیـت محدود 
بـدون ضامـن

مرحلــه دوم فـروش اقساطـی
محصوالت ایران خودرو در نمایندگی
آدرس:  بلــوار مسـافــر / بـاالتــر از ترمینـال
 میدان قائم سایت کارگاهی  تلفن:  056-31400

 فروش ویژه اقساطی
  هایما توربو شارژ

سقف و سازه یوسفــی 
اجرای انواع سقف ، آالچیق و پارکینگ 

با کادر مجرب 

 بلوار فرودگاه - 09153613834

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش
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خراسان جنوبی دارای ظرفیت هاي 

هنري بسیار خوبي است

وزیر  معاون  دیدار  در  استاندار  مقدم-  دادرس 
فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت خراسان جنوبي 
به عنوان استانی فرهنگي داراي ظرفيت هاي 
باید  که  است  زیادي  بسيار  هنري  و  فرهنگي 
پرویزي،  شود.   توجه  آن  به  پيش  از  بيش 

برتوجه به هنر و هنرمندان  تاکيد کرد و افزود: 
به  تواند  مي  جنوبي  خراسان  در  کویر  وجود 
عنوان یك  قابليت بسيار مهم در حوزه جذب 
اميدواری  ابراز   شود.وی   مطرح   گردشگر  
توجه  با  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کرد 
بيشتر به مناطقي همچون خراسان جنوبي در 
راستاي شکوفا شدن توانمندي هاي بالقوه این 
مناطق گام هاي جدي تري بردارد.وی ضمن 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون  حضور  از  تشکر 
اختتاميه  مراسم  در  منظور شرکت  به  اسالمی 
جشنواره ملي مجسمه هاي نمکي تاالب کجي 
نهبندان گفت: برگزاري اینگونه جشنواره ها به 
کمك  خارجي  و  داخلي  هاي  توریست  جذب 
خواهد کردمرادخانی، با بيان اینکه جشنواره ملي 
مجسمه هاي نمکي تاالب کجي استعداد فراملي 
شدن را دارد افزود: این جشنواره ظرفيت بسيار 
خوبي براي معرفي استان در سطح ملي و حتي 
در حاليست که تالش  این  است  المللي   بين 
خواهيم کرد کتاب این جشنواره نيز در دو بخش 

شرکت کنندگان استاني و ملي به چاپ برسد. 

تايید صالحیت ۵۴۱7 نفر از داوطلبان 
انتخابات شوراهای اسالمي شهر و روستا

دادرس مقدم-مدیرکل روابط عمومی استانداری با 
بيان اینکه بررسي صالحيت داوطلبين پنجمين دوره 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا در استان توسط هيات 
هاي اجرایي و نظارت به پایان رسيده است،افزود: 
شده  صالحيت  تایيد  داوطلب   ۵۴۸۳ مجموع  از 
در مرحله هيات هاي اجرایي، ۶۶ نفر توسط هيات 
هاي نظارت استان رد صالحيت شدند.بهاري، با بيان 
اینکه تعداد ۱۶۰ نفر از داوطلبين انتخابات شوراهاي 
استان انصراف داده اند، تصریح کرد: در مرحله بررسي 
صالحيت ها در هيات هاي اجرایي، مجموعاً ۵۴۸۳ 
نفر تایيد صالحيت شده بودند که از این تعداد ۶۵۶ نفر 
داوطلب عضویت در شوراي شهر و ۴۸۲۷ نفر داوطلب 
عضویت در شوراي روستاها بوده اند.دبير کميته اطالع 
رسانی ستاد انتخابات استان، با اشاره به اینکه در مرحله 
بررسي صالحيت ها توسط هيات هاي نظارت، شهر 
طبس با تعداد ۱۳۸ نفر تایيد صالحيت شده، بيشترین 
آمار تایيد صالحيت شده ها را براي انتخابات شوراي 
شهر دارا است، ادامه داد: شهر بيرجند نيز با تعداد 
۱۵ نفر رد صالحيت شده در مرحله بررسي توسط 
هيات هاي نظارت بيشترین رد صالحيت شدگان 
را دارا مي باشد.بهاری،خاطر نشان کرد: داوطلبان رد 
صالحيت شده در هيات هاي اجرایي ونظارت از تاریخ 
۳ اردیبهشت ۹۶ به مدت ۴ روز فرصت شکایت دارند.
با تاکيد بر اینکه داوطلبان رد صالحيت شده  وی 
روستا مي توانند به هيات نظارت شهرستان مربوطه 
وداوطلبان رد صالحيت شده شهر به هيات نظارت 
استان شکایت نمایند، گفت: انتخابات پنجمين دوره 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا همزمان با دوازدهمين 
دوره انتخابات ریاست جمهوري به صورت همزمان 

۲۹ اردیبهشت سال جاري برگزار مي شود.

افتتاح نمايشگاه مشاغل در بیرجند

معرفی  نمایشگاه  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
مشاغل به همت اداره کل آموزش و پرورش   و 
به مناسبت هفته مشاغل در نمایشگاه بين المللی 
بيرجند افتتاح شد. در مراسم افتتاح فرازی ریيس 
اداره مشاوره تربيتی و تحصيلی اداره کل  اظهار 
کرد: هرساله این نمایشگاه با اهدافی چون معرفی 
مشاغل به دانش آموزان و آشنایی با کارافرینان 

و رشته های تحصيلی برگزار می شود. وی ادامه 
داد: لزوم توجه و آشنایی با مشاغل و رشته های 
دوچندان  اهميت  دارای  آن جهت  از  تحصيلی 
به  سنتی  حالت  از  فعلی  جامعه  که  شود  می 
صنعتی تغيير پيدا کرده است. در جامعه سنتی 
مشاغل کمتری وجود دارد که به طور موروثی به 
دیگران می رسد ولی در جامعه صنعتی مشاغل 
متعددی وجود دارد که لزوم آشنایی با مشاغل 
و استعدادهای فرد در آن بيشتر حس می شود. 
فرازی اضافه کرد:   در موضوع اشتغال خصوصی 
دانش  آگاهی  و  اطالعات  ميزان  است  الزم 
آموزان را افزایش بدهيم. در ادامه ميرزایی معاون 
آموزش متوسطه اداره کل اموزش و پرورش بيان 
کرد: هر شهروند عادی غيرمولدی هم که امروز 
در این جامعه زندگی می کند باید آموزش هایی 
را برای حداقل استفاده از صنعت وفناوری ببيند. 
در آموزش و پروش مهارت ها و آموزش های 
داد:  ادامه  داده می شود. وی  افراد  به  ای  پایه 
قرار گرفتن در یك  برای  اول  امروزه در وهله 
شغل نگاه اقتصادی و درآمدزایی وجود دارد و این 
باعث شده بعد از گذشت چندین سال به دليل 
اینکه استعداد و عالقه ما چيز دیگری بوده است، 

به آن  چه که می خواسته ایم نرسيم.  

کمک 80 میلیونی به مجمع خیران سالمت خراسان جنوبی
صدا وسيما-رئيس مجمع خيران سالمت استان گفت: این کمکها قرار است برای افزایش تجهيز بخش رادیوتراپی مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر 
هزینه شود. حسينی افزود: در صورت صدور برخی مجوزها برای راه اندازی دستگاه رادیوتراپی، این بخش تا  دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسيد.وی 

گفت: مردم می توانند کمکهای خود به این مرکز را به شماره حساب ۵۶۶۶۶۶۷۴۸  و شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۳۱۴۷۰ بانك کشاورزی واریز کنند.
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تمديد مهلت ثبت نام وديعه گذاران حج 
تا پايان مرداد به دلیل استقبال گسترده

دادرس مقدم- مدیر حج و زیارت استان گفت: پيرو 
فراخوان اوليه از دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج 
تمتع برای نام نویسی و تشرف به حج امسال ،و در 

خواست سپرده گذاران مبنی بر اعالم اولویت های 
جدید و پيگيری های  انجام شده ودیعه گذارانی که 
تا تاریخ ۸۵/۰۵/۳۱ در شعب بانك ملی ایران ثبت 
نام نموده اند می توانند با مراجعه به بانك های ملی   
استان مبلغ علی الحساب اوليه خود را واریز نمایند.

شده  گرفته  نظر  در  مدت  افزود:حداکثر  نوفرستی 
برای مراجعه تا روز چهارشنبه ۹۶/۲/۶ خواهد بود.

انتصاب»بهاري« به عنوان مسئول کمیته 
اطالع رساني ستاد انتخابات استان

عباسعلي  استاندار  سوی  از  حکمی  غالمی-طی 
کميته  مسئول  عنوان  به  سمت  حفظ  با  بهاري 
اطالع رساني ستاد انتخابات استان منصوب شد. 
در این حکم آمده است با عنایت به اراده و تاکيدات 
با شکوهتر  برگزاري هرچه  تدبير واميد در  دولت 
و  عنوان عضو  به  این حکم  موجب  به  انتخابات 
مسئول کميته اطالع رساني ستاد انتخابات استان 
در امر برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات ریاست 
شوراهاي  انتخابات  دوره  پنجمين  و  جمهوري 

اسالمي شهر و روستا منصوب مي شوید.

پیام استاندار به مناسبت سالروز تأسیس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي

تاسيس  سالروز  پيامی   در  مقدم-استاندار  دادرس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تبریك گفت  در 
 بخشی از  پيام سيد علی اکبر پرویزی آمده است :
امروز خود  آسایش  و  آرامش  ایران،  قهرمان  ملت 
را بدون تردید، مدیون ایثارگري شهدا و رزمندگان 
عزیز و سلحشوري نيروهاي مسلح غيور و غيرتمند 
ایران اسالمي هستند که با تمام توان در دفاع از 
فروگذار  تالشي  هيچ  از  اسالمي  ميهن  و  کيان 
سپاه  ویژه  به  مسلح  نيروهای  کنند.امروز  نمي 
و  امنيت  مایِه  تنها  نه  اسالمي ،  انقالب  پاسداران 
 ارامش ملت ایران، بلکه نقطه اميد ملت هاي آزادي 
خواه جهان بوده و در سایه منویات و رهنمودهاي 
حکيمانه مقام عظماي والیت، لبيك گوي حمایت 
خيزش  هاي ضد  و  اسالمي  مقاومت  همراهي  و 
استکباري و ضد صهيونيستي ،در فراسوي مرزهاي 
کشورمان شده است.نقش بسزای این نهاد مقدس 
فرهنگي ،  امنيتي ،  دفاعي ،  مختلف  حوزه های  در 
از  نشان  کشور،  در  زدایي  محروميت  و  سازندگي 
عزم راسخ پاسداران غيور این مرزو بوم براي دفاع 
همه جانبه از دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري 
اسالمي و ارزش هاي واالي مکتبي و انقالبي دارد.
اینجانب ضمن گرامی داشت دوم اردیبهشت، سالروز 
تشکيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي و تبریك به 
همه  فرماندهان والیتمدار سپاه و پاسداران انقالبي، 

خدمات ارزشمند این عزیزان را ارج مي نهم.

تايید صالحیت ۱۱۵ داوطلب برای انتخابات 
شورای اسالمي شهر بیرجند

غالمی-فرماندار بيرجند با اشاره به ثبت نام ۱۴۰ 
داوطلب در پنجمين دوره انتخابات شوراي اسالمي 
شهر بيرجند،اظهار کرد: از مجموع این افراد در مرحله 
بررسي صالحيت ها در هيات اجرایي و نظارت، ۱۱۵ 
نفر تایيد صالحيت، ۱۸ نفر رد صالحيت و ۷ نفر 
نيز استعفا دادند.ناصری در ادامه افزود:در انتخابات 
شوراهای اسالمي روستاهاي بخش مرکزي بيرجند 
نيز ۹۶۶ نفر نفر ثبت نام کردند که پس از بررسي 
تایيد صالحيت، ۲۶ نفر رد صالحيت و  ۹۱۴ نفر 
۲۶ نفر نيز استعفا دادند.دوازدهمين دوره انتخابات 
ریاست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراي 
اسالمي شهر و روستا  همزمان با سراسر کشور روز 

۲۹ اردیبهشت  برگزار مي شود.

تخصیص تسهیالت ويژه 
برای اصالح نژاد دام عشاير طبس 

طبس  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  برزجی- 
عشایر  دام  نژاد  اصالح  برای  ویژه  تسهيالت  از 
این شهرستان خبر داد و گفت: این تسهيالت در 
راستای کاهش خسارت های ناشی از خشکسالی 
به عشایر داده می شود. طالیی در گفتگو با آوا با 
اعالم این خبر افزود: عشایر طبس در سال های 
اخير خسارات زیادی از خشکسالی متحمل شدند 
تسهيالت  آنان   معيشت  به  برای   کمك  که  
از  دام  خرید  با  تا  شده  گرفته  نظر  در  ای  ویژه 
نژاد اصالح شده با تعدادکمتر سود بيشتری عاید 
آنان شود.وی گفت: تاکنون عشایر به دليل ارتباط 
کمتری که با شهر دارند برای دریافت تسهيالت 
بودند  مشکل  دچار  تضامين  بخش  در  بانك  از 
به  شده  مقرر  گرفته  انجام  های  پيگيری  با  که 
برای  بانکی  ای مشکل ضمانت  زنجيره  صورت 
این افراد حل شوند. فرماندار طبس خاطر نشان 
کرد: عشایر منطقه  اگر از تسهيالت ویژه اصالح 
رانيز  مبلغی   توانند  می  کنند   استفاده  دام  نژاد 

بالعوض می توانند دریافت نمایند.

اين داستان: روشنايی شهر
حسينی- صبح دیروز جلسه شورای شهر بيرجند 
شهرستان  برق  توزیع  مدیر  عبدی  حضور  با 
روشنایی  بررسی  و  مهمان  عنوان  به  بيرجند 
شورا  اعضای  از  یکی  شد.سليم  برگزار  شهر 
وضع روشنایی خيابان های طالقانی و جمهوری 
را نامناسب دانست و اضافه کرد: این موضوع 
عالوه بر نارضایتی مردم ، به زیبایی شهر نيز 
با این پيشنهاد که زمان  صدمه می زند. وی 
روشن شدن چراغ ها در شب را یك ربع دیرتر 
و خاموش شدن در صبح را یك ربع زودتر انجام 
دهيد اظهار کرد: با صرفه جویی در این قسمت، 
روشنایی خيابان های اصلی را افزایش دهيد.
مدیح شهردار بيرجند نيز با اشاره به نورپردازی 
خيابان  در  شهرداری  توسط  شده  انجام  های 
اعالم  برق  های مختلف عنوان کرد: شرکت 
کرده بود برای این نورپردازی ها کنتور نصب 
کنيم و از شما خواهشمندم در این زمينه نهایت 

مساعدت را با شهرداری داشته باشيد.
می توان به جای پلیس 

از روشنایی معابر استفاده کرد
طاهری یکی دیگر از اعضای شورا نيز پيشنهاد 
داد: از آنجایيکه فرهنگ مردم به نسبت گذشته 
که شب ها زودتر به خانه می رفتند تغيير کرده 
دهيد.  تغيير  نيز  را  روشنایی شهر  نحوه  است 
تاریکی  در  را  ها  بزهکاری  بيشتر  انجام  وی 
شب و کوچه ها دانست و افزود: می توان به 
کرد. استفاده  معابر  روشنایی  از  پليس  جای 

صباغ دیگر عضو شورا هم به روشنایی کم جاده 
سالمت و درخواست های متعدد مردم برای این 

جاده اشاره کرد و ادامه داد: در صورت امکان 
این مسير استفاده  با ولتاژ باال در  از چراغ ها 
کنيد. به گفته وی در خيلی قسمت های شهر 
محل  در  برق  تير  و  بوده  تعریض  طرح  که 
نامناسبی قرار گرفته است ، برای جلوگيری از 
تصادف باید فکری کرد. عبدالرزاق نژاد رئيس 
کميسيون فرهنگی شورای شهر نيز روشنایی 

کم برخی فضاهای سبز از جمله روبروی پمپ 
بنزین پاسداران را مطرح کرد و افزود: روشنایی 
مهرشهر نيز از دیگر درخواست های مردم است 

که نياز به پيگيری شما دارد.
قانون را به نفع مردم باید پیچاند تا 

وقتی نشکند !
های  کابل کشی  هم  شورا  دیگر عضو  نيك 
زمينی برق را در برخی خيابان ها پيشنهاد داد و 
خاطرنشان کرد: هميشه گفته اند »قانون را باید 
پيچاند تا وقتی نشکند به نفع مردم!« با توجه 

به محروميت استان تعرفه ها را پایين بياورید.

بهترین عضو دیگر شورا نيز بر روشنایی خيابان 
های فرعی و کوچه ها تاکيد و عنوان کرد: این 
مشکل به خصوص در مناطق جدیداالحداث 
شهری مانند مهرشهر، پيروزی و نصر بيشتر 
به چشم می خورد که باید حل شود. به گفته 
وی اگر به روشنایی شهر با تکنيك های جدید 
گذاری  سرمایه  بلکه  نيست  هزینه  بپردازیم 

این راستا شاد می  خواهد بود و دل مردم در 
شود.

از  بیشتر  خیلی  بیرجند  روشنایی 
میانگین شهرستان ها است

 عبدی مدیر توزیع برق شهرستان در ابتدا با 
بيان این که نوع نگاه شورای شهر از روشنایی 
برق  شرکت  با  جمهوری  خيابان  و  طالقانی 
متفاوت است ادامه داد: روشنایی شهر بيرجند 
خيلی بيشتر از ميانگين کل شهر های استان 
است به نحوی که به ما اخطار داده اند. وی 
شاخه های درختان خيابان جمهوری را از عوامل 

نرسيدن نور در حد مطلوب دانست و اضافه کرد: 
صحبت  شهرداری  با  درختان  هرس  باره  در 
نصب  درخواست  علت  عبدی  کرد.  خواهيم 
کنتور برای نورپردازی های شهرداری را بررسی 
پرتی های نور برای طرح ملی کاهش تلفات 
برق اعالم کرد و افزود: این کار تفاوت انرژی 
تحویلی به استان و مصرفی برق را دقيق نشان 
می دهد. به گفته وی در رابطه با روشنایی جاده 
سالمت، این شرکت فقط متولی برق رسانی 
سواره رو ها است و تخطی از آن پيگرد دیوان 

محاسبات را به همراه دارد. 
حفاری کنید، آسفالت کردن با ما!

مدیر توزیع برق بيرجند، متولی روشنایی فضای 
بنياد مسکن دانست و  یا  سبزها را شهرداری 
یادآور شد: هر ارگانی که فعاليتی انجام می دهد 
و در پی آن تاسيسات برق به خطر می افتد، باید 
خود جابه جایی شبکه برقی را انجام دهد. مدیح 
شهردار بيرجند نيز  خطاب به عبدی عنوان کرد: 
نياز باشد  برای کابل کشی زمينی هر جا که 
حفاری کنيد، آسفالت کردن با ما!وی همچنين 
خشکاندن  یا  قطع  جریمه  شدن  برابر  دو  به 
اشجار اشاره کرد و افزود: هر ارگانی که اقدام 
به این کار کند ، پس از دو بار اخطار به مراجع 

قضایی ارجاع داده می شود.
در حاشیه: 

سبز  فضای  روشنایی  شدن  مطرح  از  پس 
روبروی پمپ بنزین مدرس، نيك عنوان کرد: 
آن  درختان  کردن  خشك  درحال  متاسفانه 
قسمت هستند، چه برسد به این که بخواهند 

چراغی در آنجا نصب کنند.
مراجعه نکردن مردم به دلیل یاس از 

پاسخگویی مقام مسئول است
 نه رضایت کامل!

مهمان بعدی شورا غالم پور مدیرعامل سازمان 
اعتراض  بود که در پی  اتوبوسرانی شهرداری 
اتوبوس  خط  تغيير  طرح  اجرای  به  بهترین 
مهرشهر حضور پيدا کرد.وی در این باره بيان 
کرد: در تاریخ ۳۰ دی سال گذشته این تغيير  
آزمایشی و با اجرای اهدافی از قبيل کوتاه شدن 
مسير طی شده، کاهش زمان و هزینه، انجام 
شد و با این تغيير ۸۰ درصد از مهرشهر تحت 
پوشش قرار گرفت. غالم پور با اشاره به این که 
چرا همان زمان اعتراض نکردید افزود: زمانی 
که نامه شورا را دریافت کردیم طرح آغاز شد و 
در پرسشنامه های نظرسنجی که به مردم ارائه 
دادیم ، ۸۲ درصد رضایتمندی داشتند. به گفته 
باید به شورای  اتوبوسرانی  تغيير شبکه   ، وی 
سازمان برود و در هيچ کجای اساسنامه سازمان 
نوشته نشده است که برای تغيير، مصوبه شورا 
نياز است!بهترین در پاسخ با تاکيد بر این که هر 
زمان مصوبه از شورا ارائه شد موظف به اجرا 
هستيد اظهار کرد: نظرسنجی های ارائه شده 
غير کارشناسی بوده و حتی این که مردم گاهی 
برای اعتراض مراجعه نمی کنند به دليل یاس 
آنان از پاسخگویی مقام مسئول است نه رضایت 
کامل!در نهایت ادامه بحث ها در این رابطه به 

جلسه دوشنبه شب شورا موکول شد.
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از طرح  کاری- روز گذشته مراسم رونمایی 
آماز )آموزش  و مشاوره  مهارتهای ازدواج( 
در سالن بهزیستی بيرجند با حضور مهمانان 
شد.مدیرکل  برگزار  کشوری  و  استانی 
برای  کرد:  عنوان  مراسم  این  در  بهزیستی 
ویژه طالق  به  اجتماعی  آسيب های  کاهش 
همه مسئوالن باید حساس باشند و این یك 
کار جهادی  است.علی عرب نژاد با بيان اینکه  
ازدواج  ابتدای  در  ریشه  از طالق ها  بسياری 
طرح  کرد:  اضافه  دارد،  همسر  انتخاب  و 
مطرح  ضرورت  عنوان  به  که  زمانی  تا  آماز 
نباشد بی فایده است..مدیرکل بهزیستی  ابراز 
و  مسوالن  همه  همکاری  با  کرد  اميدواری 
صداوسيما بتوانيم ضرورت آموزش و مشاوره 
خطاهای  که  کنيم  فرهنگ سازی  را  ازدواج 

ازدواج را کنترل و کاهش دهيم.

 آگاهی از مهارت های زندگی گمشده 
زندگی های امروز است

معاون امور اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم 
عنوان  مراسم  این  در  هم  استان  دادگستری 
گمشده  زندگی  مهارت های  از  آگاهی  کرد: 
االسالم  حجت  است.  امروز  زندگی های 
و  مقدس ترین  اینکه   به  اشاره  با  وحدانی نيا 
پاک ترین نهاداجتماعی از آغاز تا پایان زندگی 
نهاد و کانون خانواده است افزود:  نقش خانواده 
در عزت اجتماعی هر فردی ضروری است و 
خداوند دو مهره اصلی ازدواج یعنی زن و مرد 
را برای سکونت و آرامش می داند که امروزه 
نبود  زوجين  زندگی های  از  بسياری  گمشده 
است.  زندگی  در  متعدد  اختالفات  و  آرامش 
وی اظهارکرد: زن و مرد باید در فضای زندگی 
مراقب و زینت بخش یکدیگر باشند که امروزه 
زندگی های  از  بسياری  گمشده  مهم  این 

اینکه  بر  تاکيد  با  است.وحدانی نيا  زوجين 
انجام شود،  شناخت  با  و  آگاهانه  باید  ازدواج 
خاطرنشان کرد: آگاهی از مهارت های زندگی 
گمشده برخی از زندگی های امروزه است که 
اما  می گيرند،  تصميم  احساسات  با  متاسفانه 
و  اختالفات  با  می شوند  زندگی  وارد  وقتی 

تنش های مختلفی مواجه می شوند.
آماز  طرح  مبتکر  جنوبی  خراسان 

)آموزش مهارتهای زندگی( است
مدیرکل دفتر مشاوره و روانشناختی بهزیستی 
کشور در این مراسم با بيان اینکه در تمام دنيا 
آموزش و مشاوره زندگی به عنوان راهبرد اصلی 
تحکيم بنيان خانواده تلقی شده است  افزود: 
آموزش های  جهانی  پژوهش های  براساس 
قبل از ازدواج در بدترین شرایط ۳۰ درصد در 
صادقی  دارد.ميرمحمد  نقش  طالق  کاهش 
خاطرنشان کرد: از دهه ۸۰ ميالدی این راهبرد 

جهانی تغيير کرد و به سمت آموزش قبل از 
نيز  کار  این  دليل  و  داد  مسير  تغيير  ازدواج 
تاثيرگذاری، وجود انگيزه بين افراد و همچنين 
اثربخشی بود و  پژوهش های زیادی در مورد 
شده  انجام  ازدواج  از  قبل  آموزش  اثربخشی 
است.وی با تاکيد بر اینکه نگاه روانشناسان و 
مشاوران به طالق بسيار مهم است افزود: سه 
نهاد وزارت کشور، قوه قضایيه، شورای عالی 
کشور  بهزیستی  سازمان  و  فرهنگی  انقالب 
برای کاهش طالق ورود پيدا کرده اند.وی افزود: 
ازدواج مسئله تك بعدی نيست چراکه متشکل 
به  اقتصاد است و  از عواطف، غرایز، تمدن و 
همين دليل نمی توان با نگاه تك بعدی به حل 
مشکالت ازدواج و طالق پرداخت.مدیرکل دفتر 
افزود:  بهزیستی کشور  روانشناختی  مشاوره و 
استفاده از ابزارهای شناختی در راستای ارتقای 
سالمت خانواده حرکت با ارزشی است.صادقی 

با بيان اینکه خراسان جنوبی مبدع و مبتکر طرح 
آماز است افزود: روانشناسان و مشاوران نباید 
نگاه علمی محض داشته باشند چرا که در این 
صورت نتيجه مطلوب محقق نمی شود. هرچه 
در حوزه آموزش و مشاوره ازدواج سرمایه گذاری 
کنيم برای جامعه با ارزش است.وی یادآورشد: 
بيشتر طالق ها در سال های نخستين زندگی 
اتفاق می افتد و اگر در این سال ها به صورت 
بپردازند  ازدواج  از  قبل  آموزش های  به  جدی 
زوجين  زندگی  بعد  در سال های  را  آن  نتيجه 
جلسات  اینکه  به  اشاره  با  دید.وی  خواهيم 
مشاوره بين ۴ تا ۸ جلسه براساس نياز زوجين 
استان  بهزیستی  افزود:سازمان  است  متفاوت 
برای کسانی که نيازمند هستند ۵۰ درصد هزینه 
های مشاوره را تقبل کرده است و باور داشته 

باشيم این هزینه یك سرمایه گذاری است.
)Ava.news12@gmail.com(

کاهش آسیب های اجتماعی  نیازمند کار جهادی مسئوالن وفرهنگ سازی است
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 رئيس دانشگاه علوم پزشکی بيرجند از افتتاح 
نيمه  بيرجند طی  در  ناباروری  و  نازایی  مرکز 
مهر،  گزارش  داد.به  خبر  جاری  نخست سال 
کاظم قائمی بيان کرد: اميد است مرکز نازایی 
ماهه  شش  طی  جنوبی  خراسان  ناباروری  و 
نخست سال جاری به بهره برداری برسد.وی 
از افتتاح چهار کلينيك ویژه بيمارستان تا پایان 
سال جاری خبر داد و گفت: این کلينيك ها در 
بيمارستان شهرستان های بيرجند، قاین، طبس 
و فردوس افتتاح خواهد شد.رئيس دانشگاه علوم 
پزشکی بيرجند بيان کرد: پروژه احداث بخش 
سوختگی بيمارستان امام رضا )ع( بيرجند نيز 
از پيشرفت ۴۰ درصدی برخوردار بوده و اميد 
است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
قائمی اظهار کرد: همچنين اورژانس بيمارستان 
های فردوس و بشرویه نيز تا پایان سال جاری 
به بهره برداری خواهد رسيد.وی افتتاح بخش 

NIC  و LDR بيمارستان ولی عصر بيرجند 
و  دانست  افتتاح  قابل  های  پروژه  دیگر  از  را 
گفت: این پروژه ها طی دو هفته آینده به بهره 

برداری می رسد.
افتتاح ۱۲ تخت زایمان تک نفره

 در استان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بيرجند هم 
در این نشست با اشاره به افتتاح فاز اول مرکز 
ناباروری بيرجند طی ماه جاری، بيان کرد: طی 
هفته آینده مراجعينی که مشکل ناباروری دارند، 
پرونده  و تشکيل  مراجعه  مراکز تخصصی  به 
دهند.محمد دهقانی از افتتاح مراکز تك نفره 
زایمان در بيرجند و نهبندان خبر داد و گفت: در 
این راستا ۹ تخت در شهرستان بيرجند و سه 
تخت در شهرستان نهبندان آماده افتتاح است.
وی ادامه داد: همزمان با افتتاح این مراکز، ۱۲ 
تخت مراقبت ویژه نوزادان نيز به بهره برداری 

خواهد رسيد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بيرجند افزود: اميد است این مراکز طی ماه جاری 
به بهره برداری برسد.دهقانی بيان کرد: با افتتاح 

این تخت ها، ۲۸ تخت در بخش مراقبت ویژه 
به ارائه خدمات نوزادان دچار مشکل می پردازند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 

هم از افتتاح ۱۷ مرکز خدمات بهداشتی شهری 
و روستایی اتسان طی شش ماهه نخست سال 
جاری خبر داد. مهدی زاده نيز بيان کرد: ۱۷ مرکز 

خدمات بهداشتی شهری و روستایی طی نيمه 
نخست سال جاری به بهره برداری می رسد.وی 
با بيان اینکه طی سال گذشته ۹ هزار و ۵۰۰ متر 

مربع زیربنا به اجرای پروژه های بهداشتی واگذار 
شد، افزود: طی این مدت سه پایگاه سالمت، دو 
آزمایشگاه و پنج سرایداری احداث شده است.
مهدی زاده بيان کرد: همچنين افتتاح ۳۱ خانه 
بهداشت از اقدامات ارزنده دانشگاه علوم پزشکی 
طی سال گذشته بوده است.مهدی زاده با بيان 
اینکه طی سه سال گذشته تعداد پزشك خانواده 
در استان ۳۹ درصد افزایش یافته است، گفت: در 
حال حاضر ۱۴۰ پزشك در حال فعاليت هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 
ادامه داد: همچنين تعداد مامای خانواده از ۸۷ 
زاده مهدی  است.  یافته  افزایش  به ۱۱۰   نفر 

 با اشاره به برنامه های پيش بينی شده طی 
هفته سالمت بيان کرد: برگزاری نمایشگاه ارائه 
دستاوردهای نظام سالمت از جمله این برنامه ها 
است. بنا به گفته وی »زندگی سالم، بانشاط و 
اميد« شعار هفته سالمت طی سال جاری است.

مرکز نازایی و ناباروری خراسان جنوبی راه اندازی می شود

حسينی- صبح دیروز در حاشيه جلسه شورای 
شهر بيرجند ، عده ای از خانواده های شاهد و 
ایثارگر تجمع اعتراض آميز برگزار کردند. یکی 
از این افراد در توضيح عنوان کرد: شهرداری 
بيرجند سال ۱۳۸۰ تقریبا ۳ فاز زمين به اعضای 
شرکت تعاونی چند منظوره شاهد در مزایده ای 
مشخص واگذار می کند که متاسفانه این اراضی 
بعد از گذشت ۱۶ سال تعيين تکليف نشده اند. 
به گفته وی با این که تعدادی از سهامداران در 
این زمينها ساختمان سازی کرده اند  . اما هنوز 
سندشان تنظيم نشده است . شهروند معترض 
دليل را پيدا شدن مالك موارث عنوان کرد و 
از  و  فروخته  را  غير  مال  داد: شهرداری  ادامه 

طرف دیگر نيز حاضر نيست توافقی داشته باشند 
تا زمين ها خالص شود. وی افزود: حتی پروانه 
هم صادر کرده بودند که این کار شهرداری نيز 
بدون داشتن سند رسمی خودش غير قانونی 
با اشاره به این که مکاتبات ما به  است. وی 
شرکت  کرد:  اضافه  است  نرسيده  ای  نتيجه 
شاهد هم چون فروشنده واسط است نمی تواند 

پاسخی بدهد.
3 هزار متر زمین  آب رفت

ميان  در  حضور  با  بيرجند  شهردار  مدیح 
معترضان با تاکيد بر این که این کار، توسط 
عنوان  است  شده  انجام  زمان  آن  شهرداری 
دفتر من  به  بعدازظهر  فردا ساعت یك  کرد: 

بياید تا با حضور نماینده راه و شهرسازی، ثبت 

اسناد و نمایندگان شما جلسه ای برگزار کنيم. 
وی با اشاره به این که اگر موضوع حل نشد 
قضایی  مراجع  طریق  از  حتما  را  قصور  این 
پيگيری می کند بيان کرد: برای تمام افرادی 

که ساختمان ساخته اند پایان کار صادر خواهيم 

کرد. شهردار با بيان این که افرادی که آن زمان 
کار کردند متراژ زمين را درست برداشت نکرده 
این بين کم است  بودند و ۳ هزار متر زمين 
افزود: دی سال ۹۵ نامه ای را به ثبت اسناد 

فرستادیم تا دقيق نقشه برداری شود و نتيجه را 
به ما اعالم کنند.در ادامه اعتراض اسالمی نژاد 
کارشناس حقوقی شهرداری بنا به درخواست 
این که  بيان  با  پيدا کرد. وی  شهردار حضور 
اصل موضوع تعارض ثبتی است اضافه کرد: 
اصلی  پالک  مالك  از  را  مساحتی  شهرداری 
و  گرفته  تحویل  محدوده  به  ورود  زمان  در 
همان را در سال ۸۰ بر اساس آگهی مزایده 
به ثبت رسانده که شرکت چند منظوره شاهد 
برنده شده بود. اسالمی نژاد ادامه داد: بر اساس 
قانون ۱۰۰ ،کار  بر عهده اداره ثبت اسناد است 
که باید نتيجه بررسی ها در هيئت نظارت رفته 

و شورای عالی ثبت تعيين تکليف کند.

تعیین تکلیف 3 هزار متر زمین گمشده 
در اعتراض خانواده های عضو تعاونی چند منظوره شاهد تاکید شد

عکس:حسينی

عکس: گرگی
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
زِق َو الَحوائِِج َفاِنَّ الُغُدوَّ بََرَكٌة َو نَجاٌح  باِكروا فی َطـلََب الرِّ

 در پی روزى و نیازها، سحر خیز باشید؛ چرا كه حركت در آغاز روز، ]مايه[ بركت و 
پیروزى است.    )نهج الفصاحه ص 371 ، ح 1078(

علت رد صالحیت غرضی مشخص شد

كدخدايی، سخنگوى شوراى نگهبان در مورد رد 
شورا  در  ايشان  گفت:  غرضی  محمد  صالحیت 
اكثريت  راى  اساس  بر  شورا  چون  نیاوردند  راى 
تايید می كند. در ضمن اعضا هم  را  صالحیت ها 

نسبت به دوره قبل عوض شده اند.

نظر بادامچیان درباره
 کناره گیری میرسلیم به نفع رئیسی

بادامچیان درباره اينکه آيا ممکن است میرسلیم 
اين  گفت:  كند،  گیرى  كناره  رئیسی  نفع  به 
نفع  به  رئیسی  كه  دارد  وجود  هم  احتمال 

میرسلیم كناره گیرى كند.

میرسلیم شماره حساب داد!

شماره  اعالم  با  میرسلیم  انتخابات  ستاد  رئیس 
تمامی  گفت:  وى  انتخاباتی  ستاد  حساب 
موتلفه  حزب  نامزد  هواداران  و  طرفداران 
مردمی  كمک هاى  هرگونه  می توانند  اسالمی  
مهندس  انتخاباتی  تبلیغات  انجام  براى  را  خود 

میرسلیم، به اين شماره حساب واريز كنند.

مناظره های ضبط شده به فیلم تبلیغاتی 
آقای روحانی تبدیل خواهد شد

قاسم روانبخش يک فعال رسانه اى با بیان اينکه 
رسانه ملی نشان داده كه به عنوان يار دوازدهم 
دارد،  عهده  بر  را  جمهور  رئیس  تبلیغات  كار 
تبلیغاتی  فیلم  به  دستکارى  با  ها  مناظره  گفت: 

آقاى روحانی تبديل خواهد شد.

اگر هاشمی حضور داشت 
قطعا از روحانی حمایت می کرد

صادق زيبا كالم در شهروند نوشت: نبود  هاشمی 
امر  اما واقعیت   از نظر عاطفی احساس می شود 
جهت گیرى هاى  نقش،  پیام،  كه  است  اين  بر 
انتخابات پیش رو كامال مشخص است  وى در 
و كسانی كه وى را قبول دارند به تعبیر من بايد 

به آقاى روحانی رأى دهند.

رئیسی با جلیلی دیدار کرد

حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی با سعید جلیلی 
ديدار و گفت وگو كرد.كانال تلگرامی سعید جلیلی 
تصاويرى از وى در ديدار با رئیسی منتشر كرده 
و در توضیح آن نوشته است كه اين تصاوير براى 

شنبه، دوم ارديبهشت است.

نماینده جهانگیری: در تبلیغات انتخاباتی 
باید به حق دیگران احترام بگذاریم

غالمرضا خوشرو نماينده جهانگیرى گفت: الزامات 
ديگران  حدود  به  ما  است،  روشن  كاماًل  اخالقی 
تعدى نکنیم و براى ديگران حق قائل شويم اين 

موضوع بايد مورد احترام همه قرار گیرد.

الریجانی: حضور گسترده مردم در 
انتخابات جلوی شیطنت ها را می گیرد

مردم  گسترده  حضور  گفت:  الريجانی  علی 
براى  بازدارنده اى  مسیر  می تواند  انتخابات   در 
شطینت ها باشد. چرا كه پشتوانه اصلی اين كشور 

مربوط به حضور مردم در صحنه انتخابات است.

موضع جبهه پایداری برای انتخابات

جبهه  عضو  پژمان فر  نصرا...  حجت االسالم 
پايدارى انقالب اسالمی گفت: جبهه پايدارى هر 
دو گزينه جبهه مردمی را كه از گزينه هاى جريان 
می داند  روحانی  آقاى  از  بهتر  هستند  انقالب 
صورتی  هر  در  گزينه ها  اين  كه  است  معتقد  و 

كارآمدتر و مناسب تر از آقاى روحانی هستند.

از طیف اصالح طلب و اعتدال فقط 
روحانی در صحنه رقابت باقی می ماند

مجلس  اصالح طلب  نماينده  كاظمی  محمد 
فقط  احتماال  جريان  در  گفت:  اسالمی  شوراى 
اعتدالیون  از بین اصالح طلبان و  حسن روحانی 

در صحنه رقابت باقی می ماند.

نماینده میرسلیم :  قول  ها و تبلیغات 
نامزدها باید واقع بینانه باشد

در  میرسلیم  نماينده  حسین  سید  محسن  سید 
رياست  انتخابات  تبلیغات  نظارت  كمیسیون 
انتخابات  در  نامزدها  قول هاى  گفت:  جمهورى 
بايد واقع بینانه باشد، قول هاى نادرست به مردم 
داده نشود، نبايد در تبلیغات به گونه اى باشیم كه 

در اثبات خودمان، ديگران را نفی كنیم.

رقابت های انتخاباتی باید به گونه ای 
شکل داده شود که به نفع کشور باشد

نظارت  كمیسیون  در  رئیسی  نماينده  توكلی زاده 
تبلیغات انتخابات گفت: حتمًا همه ما بايد به اين 
موضوع پايبند باشیم تا اين انتخابات يک رقابت 

در راستاى ساخته شدن بهتر كشور باشد.

نتانیاهو: توافق هسته ای
 اقتصاد ایران را احیا کرد

صهیونیستی،  رژيم  نخست وزير  نتانیاهو  بنیامین 
داشت:  اظهار  آمريکا  فاكس نیوز  با  گفت وگو  در 
به  را  ايران  اقتصادى  وضعیت  هسته اى  توافق 

صورت چشمگیرى بهبود بخشیده است.

مناظره زنده  از دالیل اصلی برد روحانی بود

در  خود  يادداشت  تازه ترين  در  ا... ضرغامی  عزت 
صفحه اجتماعی اش نوشت: ارزش برنامه هايی مثل 
بودن  زنده  به  خبرى  ويژه  گفتگوى  و  هفت  نود، 
آن است چرا كه حساسیت موضوعی، زمانی و به 
آن  مخاطبان خاص  و  عمومی  اعتماد  حفظ  ويژه 
برنامه ايجاب می كند كه شبهه دست بردن به اصل گفتگو به وجود نیايد.
مناظره هاى زنده در سال ۹۲، از داليل اصلی برد جناب آقاى روحانی بود.   

در انتخابات نه لیست دارم و نه کاندیدا

از  اينکه  بر  تاكید  با  علم الهدى  احمد  آيت ا... سید 
روزى كه امام جمعه و سپس نماينده ولی فقیه شدم 
جريان خاصی را به شخصه حمايت نکردم، می گويد: 
در برخی از انتخابات ها در نماز جمعه گفتم نه كانديدا 
دارم، نه شخصی كانديداى من است و نه لیستی به 
من تعلق دارد. در انتخابات آتی هم مبنايم با گذشته فرق نکرده است. بینش 

سیاسی من اين است كه تعیین تکلیف براى مردم غلط است.

هاشمی طبا : به نفع روحانی کنار نمی روم

كانديداى اصالح طلب انتخابات رياست جمهورى 
گفت: من كارى با كسی ندارم و به نفع آقايان 
كنار  كانديداها  ديگر  يا  جهانگیرى  و  روحانی 
طبا  هاشمی  سیدمصطفی  رفت.  نخواهم 
احراز  دلیل  به  نگهبان  شوراى  از  تقدير  ضمن 
خواهم  مردم  اطالع  به  زودى  به  را  برنامه هايم  گفت:  صالحیتش، 

رساند و در آينده نزديک نشست خبرى برگزار خواهم كرد.

كمیته  رئیس  میركاظمی  مسعود 
ستاد  ريزى  برنامه  و  طرح 
اينکه  بیان  با  رئیسی  انتخاباتی 
صد  نمی شود  را  كشور  مشکالت 

گفت:  كرد،  فصل  و  حل  روزه 
را  چیز  همه  و  آمد  فعلی  دولت 
از  چقدر  ولی  زد  گره  تحريم  به 
شد؟  حل  برجام  با  مشکالت  اين 

البته با وجود همه شیطنت ها در 
طول چهار دهه گذشته مشکالت 
اين  از  بهتر  اما  شده  حل  زيادى 
وى  كرد.  عمل  شود  می  هم 

افزود: ما اگر نقدى هم می كنیم 
نقد انقالب نیست، بلکه از انقالب 
دفاع می كنیم. در سه دهه گذشته 
جنگ  دوران  از  بعد  خصوص  به 

هاى  شاخص  با  همواره  تحمیلی 
به رو بوديم  اقتصادى رو  مختلف 
كه معموال مطابق با برنامه كشور 
نبوده است. میركاظمی با اشاره به 
مردم  به  غلط  آدرس  دادن  اينکه 
بزرگترين جفايی است كه به آنان 
می شود، گفت: ممکن است دولت 
اما دستگاه  نداريم  پولی  ما  بگويد 
هاى نظارتی و مجلس هستند كه 
می توانند اين موضوع را پیگیرى 
دولت  اطالعات  ببینند  و  كنند 
اشاره  با  وى  است.  درست  چقدر 
كرد:  اظهار  دولت،  تغییر  لزوم  به 
طرفدار  داخلی  رسانه هاى  همه 
رسانه هاى  برخی  نیز  و  دولت 
نشان  موفق  دنبال  به  خارجی 
اين  اما  فعلی هستند  دولت  دادن 

دولت واقعا موفق نبوده است.

وزير  رحمانی فضلی  عبدالرضا 
كمیسیون  جلسه  در  گفت:  كشور 
داليل  جمهورى  رياست  تبلیغات 
 5 از  نفر   4 و  مطرح  مختلف 
مناظره  پخش  نظرشان  عضو 
بود  زنده  غیر  صورت  به  ها 
شد  مقرر  جلسه  آن  در  البته 
زمان  در  نامزدها  نمايندگان 
بر  و  باشند  داشته  حضور  ضبط 
كنند. نظارت  پخش  و  ضبط  امر 

موضوع  گفت:  ادامه  در  وى 
پخش مناظره هاى ضبط شده كه 
از سوى كمیسیون تبلیغات مطرح 
رسانه ها  و  عمومی  افکار  در  شد 
ولی  داشت  بسیارى  واكنش هاى 
از  می خواهم  را  سوال  اين  من 
كه  بپرسم  مردم  و  رسانه ها  همه 
در مناظرات آزاد و زنده چه حرف 

در  كه  است  بیان  قابل  مطلبی  و 
گفتن  قابل  شده  ضبط  مناظرات 
است  آن  نگرانی  تنها  نیست؟! 
مواردى  بخواهند  عده اى  كه 

مناظرات  از  و  كنند  سانسور  را 
مواقعی  براى چنین  دربیاورند كه 
پیش بینی هاى الزم انجام شده و 
كانديداها  نماينده هاى  و  ناظران 

حضور خواهند داشت و هیچکس 
كه  مواردى  جز  به  نمی تواند 
بر  و  خالف  تهمت،  مصداق 
در  ما  است،  شئونات  زننده  هم 

بسیارى  هزينه هاى   88 سال 
پرداخت  حرف ها  اين  بابت  را 
كرديم كه آثار آن و كدورت هاى 
است.  باقی  همچنان  سال  آن 

نمایندگان نامزدها در زمان ضبط مناظره ها خواهند بودمشکالت کشور چند روزه حل نمی شود
 عبدالرضا رحمانی فضلی:رئیس کمیته طرح و برنامه ریزی ستاد انتخاباتی حجت االسالم رئیسی : 

  افتتاح نمايشگاه هفته مشاغل در بیرجند * عکس :  احسان توال    همايش فرماندهان بهداشت و سالمت سپاه  * عکس : تسنیمهمايش سراسرى فرماندهان، مديران و روساى نیروى انتظامی  * عکس : ايرنا

ثبت نام فوری 

کربال  هوایی 
14 و 21 و 28 اردیبهشت 96 

همراه با زیارت سامرا

کربال  زمینی 
11 و 18 اردیبهشت 96

با تسهیالت ویژه
دفتر زیارتی مبین بیرجند 

 خیابان 15 خرداد
 بین توحید و مدرس

تلفن: 32445661
09155612014

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام زمینی مورخ 1396/2/18
 اعزام هوایی مورخ 1396/2/14

میالد حضرت ولی عصر)عج(
سرزمین  در  )ع(  اکبر  علی  حضرت  و   

مقدس نجف اشرف و کربالی معلی
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 

جنب بانک رسالت 32222265 - 32226749

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  -  هوایی
تاریخ اعزام: 96/2/28

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی

 عماد بیرجند
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224113


